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2 Co nového
Tříbení
Nadhled či odstup. Zájem, snaha, očekávání, krátkozrakost, bezohlednost, rozvaha, prozíravost či přezíravost, 
nerozhodnost, důslednost, zarputilost, nedočkavost i trpělivost, ohleduplnost.

Dala by se popsat celá strana slovy charakterizujícími přístup zodpovědných za správu společných věcí. Jsou 
různobarevná jako podzimní zahrady, aleje, meze či les.

Nedávno jsme si připomněli kulatiny prezidenta Havla. Mnohým tu schází. Připomeňme si, čím nás nejvíc oslo-
vil, ale nepropadněme nostalgii ani lhostejnosti, i když se zrovna věci kolem nás zacuchají víc, než bychom si 
přáli. Spolehněme se na vlastní úsudek a invenci a neváhejme s nasazením i tam, kde to není zrovna populární. 
Nezapomeňme přitom, že odlišný názor nás může obohatit, jeho nositel zpravidla není padouch či ničema. 
Odlišnost v názorech nemá směřovat k nepřátelství. Umění hájit svůj názor s úctou a vážností k názoru a schop-
nostem oponenta by mělo patřit k výbavě odpovědných za dění ve státě, krajích, obcích i každé správné partě. 
V takovém tříbení nám může být Pan Prezident stále příkladem.

Mějme naději, že prozíravost projeví také ti, kteří se, po krajských volbách, budou snažit dohodnout na dalším 
směřování našeho kraje. Pevně věřím, že regionální rozvoj v oblastech, které má kraj v kompetenci, tedy zejmé-
na ve školství spolu s kulturou, sportem a aktivitami pro volný čas, sociální péči se zdravotnictvím a tolikrát před-
volebně skloňované dopravě, bude v nadcházejícím období přece jen rovnoměrnější. Zkrátka, že se kraj bude při 
hodnocení rozvojových projektů více ohlížet na reálnou potřebu i nápady a aktivitu obcí a měst. Budeme tyto 
sliby neúnavně připomínat. Řešení tranzitní dopravy, stavebních úprav pro zvýšení bezpečnosti provozu na kraj-
ských komunikacích procházejících městem (zejména na křižovatce „u výkupu“ a „u Karmy“, rekonstrukce Žiž-
kovy ulice), spolupráce na přípravě východního obchvatu, efektivní využití objektů i prostranství liblické střední 
školy, modernizace prostorů gymnázia i základní umělecké školy (včetně zvážení možností pro jejich rozšíření), 
to jsou některá z témat, která chceme co nejdříve na kraji znovu položit na jednací stůl.

V těchto dnech také konkretizujeme požadavky na rozpočet města pro příští rok. Opět se tedy budeme snažit 
provokovat diskuse s vámi – činorodými občany našeho města. Neváhejte využít jakéhokoli způsobu komuni-
kace s radnicí. Neobávejte se přijít s novými nápady či připomenout podle vás opomíjené. Buďme však trpěliví 
při argumentaci. Všem rozumným je zřejmé, že každý rozpočet dává pouze omezené možnosti pro financování 
prioritních projektů a aktivit. Budeme rádi, když k volbě priorit harmonického rozvoje podle dlouhodobé strate-
gie rozvoje města aktivně přispějete.

Aleš Kašpar

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016



3Krátce z města

Zastupitelstvo města schválilo Rozpočtové opat-
ření č. 3 k rozpočtu na rok 2016, v němž aktu-
alizovalo výši příjmů a výdajů dle skutečnosti 
k danému období.

Zastupitelstvo města dále také schválilo střed-
nědobý Akční plán města Český Brod na období 
2016/2017, ve kterém jsou zařazeny akce, které 
jsou či budou zařazeny do rozpočtu města.

Schválené veřejno-právní smlouvy s obce-
mi ohledně zajištění povinné školní docházky 
umožní společné financování investičních akcí 
základních škol zřizovaných městem.

Zastupitelstvo města schválilo Pravidla privatiza-
ce bytů v ulici Suvorovova 59.

Město ve spolupráci s MAS Pošembeří vytvá-
ří Strategický rámec Místního akčního plánu 
(MAP) pro ORP Český Brod, který navazuje na 
krajský dokument a jehož základním článkem je 
investiční výhled rozvoje kapacit škol.

Město vyhlásilo Výzvu na podporu investičních 
akcí nevládních neziskových organizací s termí-
nem do 22. 10. 2016. Podrobnosti na webu měs-
ta v sekci Dotační programy města.

Na městské hájovně ve Vrátkově začínají s vý-
ukovými programy. Rada města schválila Ceník 
lesní pedagogiky na školní rok 2016/2017.

Rada města také projednala bilanci sezóny 
2015/2016 a výhled na sezónu 2016/2017 
v KD Svět.

Rada města v souladu s nařízením vlády schválila 
platy ředitelů příspěvkových organizací ZŠ a MŠ.

Rada města přenesla pravomoc uzavírání 
smluvních vztahů v kulturní oblasti činnosti KD 
Svět na odbor tajemníka, který nyní bude pode-
pisovat smlouvy na kulturní produkci a s OSA do 
výše 20 tis. Kč.

Zastupitelstvo města schválilo finanční příspěvky 
pro zabezpečení investičních akcí T. J. Sokol Čes-
ký Brod (152 tis. Kč) – oprava suterénu sokolov-
ny a TJ Slavoj Český Brod, z. s. (400 tis. Kč) – re-
vitalizace sportovního areálu za sportovní halou 
pro činnost nohejbalu z rozpočtu města (z Fondu 
podpory sportu, kultury a volného času).

6. a 7. 10. 2016 proběhly v Českém Brodě volby 
do krajského zastupitelstva. V 8 volebních okrs-
cích bylo odevzdáno 1765 platných volebních 
lístků. Voleb se tedy zúčastnilo 32,57 % obyvatel 
města. Úplné výsledky naleznete na webových 
stránkách města.

V rámci Mezinárodního dne bez aut jsme 
13. 9. 2016 v centru města připravili osvětovou 
akci Dětský den bez aut, která byla jednou z ak-
tivit projektu Učíme se udržitelnému rozvoji. Na 
akci se podílelo také ICM, BESIP, MP, PČR, CSC 
Klub, z.s. a firma AutoMotoVelo. Navštívilo ji 
přes 400 dětí ze ZŠ a MŠ.

V září proběhlo veřejné projednání návrhů va-
riant úpravy studie zeleně na místním hřbitově, 
které se brzy objeví na webu města k další dis-
kusi. Druhé jednání s občany se odehrálo v naší 
obřadní síni. Tam jsme veřejnosti představili do-
kument Generel bezbariérové dopravy a bezba-
riérových tras na území města Český Brod, který 
je k nahlédnutí na webu www.cesbrod.cz.

20. 9. 2016 proběhlo v obřadní síni radnice opa-
kované veřejné projednání návrhu územního 
plánu města. Po úvodním slovu starosty města 
Bc. Jakuba Nekolného a představení upravené-
ho návrhu arch. Jaromírem Myškou následovaly 
připomínky a dotazy občanů. V zákonné 7 denní 
lhůtě po konání veřejného projednání bylo do 
podatelny MěÚ Český Brod doručeno 9 námi-
tek proti návrhu územního plánu. Jedna námit-
ka dorazila po lhůtě. O vypořádání námitek by 
mělo zastupitelstvo města rozhodovat na svém 
listopadovém jednání.

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016



� Věstník
Body projednávané Radou města 7. 9. 2016
1.  Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2016
2.  Prodej částí pozemků v k.ú. Český Brod (Tucho-

razská ul.)
3. Pacht pozemků v k.ú. Klučov
4.  VB – Š. - kanalizační a vodovodní přípojka - Spor-

tovní
5. Spolufinancování projektu Efekt pro Český Brod
6.  Informace - Informace o dopravní situaci v Čes-

kém Brodě
7.  ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory - 

Žádost o povolení čerpání finančních prostředků 
z investičního fondu 

8.  ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory 
- Změna výše úhrad za poskytování sociálních 
služeb

9.  VZMR - „Český Brod - Škola 1100 - rekonstrukce 
plotové zdi“

Body projednávané Zastupitelstvem města 14. 9. 2016
1.  Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2016
2.  Akční plán města Český Brod na období 

2016/2017
3.  VPS speciální stavební úřad pro místní komuni-

kace Rostoklaty
4.  VPS s obcemi ohledně zajištění povinné školní 

docházky
5.  Zodpovědný politik MA21 
6.  Aktualizace způsobu zabezpečení finančními 

zdroji investiční akce T.J. Sokol Český Brod z roz-
počtu města

7.  Aktualizace způsobu zabezpečení finančními 
zdroji investiční akce TJ Slavoj Český Brod, z.s. 
z rozpočtu města

8.  Prodej částí pozemků v k.ú. Český Brod (Tucho-
razská ul.)

9.  Prodej bytové jednotky č. 5. v č. p. 1127 ul. K Do-
lánkám

10.  Převod podílu pozemku - Bytové družstvo Mo-
zartova

11.  Pravidla privatizace Suvorovova 59
12. Strategický rámec MAP pro ORP Český Brod
13.  Zápisy z jednání kontrolního výboru a zápisy 

z provedených kontrol (staženo)
14.  Informace - Stav prací v areálu nemocnice ke 

dni 6. 9. 2016 

15.  Smlouva darovací - pozemek 687/5, k.ú. Český 
Brod

16.  Informace - Informace o stavu kanalizace v ul. 
Kollárově 

Body projednávané Radou města 21. 9. 2016
1.  Smlouva s OSA - promítání
2.  Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ev. č. 56/2011/

FO - Region Pošembeří o.p.s.
3.  Vyhlášení záměru na pronájem ordinace v pavilo-

nu E v prvním patře - Žižkova 1311, Český Brod
4.  Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebyto-

vých prostor v pavilonu F - Spirála pomoci o.p.s.
5.  Uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících 

k podnikání MSC-NET s.r.o.
6.  Pronájem pozemku v k.ú. Liblice u Českého Brodu
7.  Pronájem pozemku v k.ú. Český Brod (Zahrady)
8.  VB - Vodovodní řad Kutilka - ŘSD ČR, státní pří-

spěvková organizace
9.  VB - ČEZ Distribuce, a.s. - kNN - Nouzov
10.  VB - Obec Tuchoraz- kanalizace - Vrátkov
11.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 201500242/

OR - Hydroprojekt 
12.  Ceník lesní pedagogiky 2016/2017
13.  Informace - KD Svět - bilance sezóny 2015/2016 

a výhled na sezónu 2016/2017
14.  Souhlas zaměstnavatele s výkonem práce na 

DPP - krajské volby 2016
15.  Pacht pozemků v k.ú. Klučov u Českého Brodu 

- námitka
16.  Schválení platů ředitelů příspěvkových organi-

zací ZŠ a MŠ
17.  Svěření pravomoci
18.  Zřízení vyhrazeného parkování v ulici Želivské-

ho v Českém Brodě
19.  Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci 

na poskytování sociální služby - ANNA Český 
Brod, sociální služby pro seniory

20.  Informace - Informace o plnění úkolů zada-
ných RM

21.  Informace - Zápis z Komise pro územní rozvoj 
a stavebnictví konané dne 5. září 2016

22.  Informace - Stav prací v areálu nemocnice ke 
dni 19. 9. 2016

POZVÁNKA NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Podzimní vítání občánků se uskuteční v pátek 11. listopadu 2016. Rodičům přihlášených dětí 
přijde pozvánka s přesným časem. Další termín plánujeme na jaro roku 2017. Pro informace 
a zápis kontaktujte odbor vnitřních věcí – matriku.

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016



BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané:
paní Marie Jelínková, pan Jiří Havelka, paní Marie Jiříčková, pan Richard Jozíf, 
paní Jarmila Vítková.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

�Co nového

V rámci modernizace webu našeho města jsme v první polovině letošního roku připravili i podweb Bezpeč-
ný Brod. Je to jedna z aktivit projektu Bezpečné město, do kterého jsme se v letošním roce zapojili.

Hlavní myšlenkou projektu Bezpečný Brod je úzká 
spolupráce mezi městem, Policií ČR a městskou policií 
při řešení bezpečnostních problémů na území měs-
ta, čímž si slibujeme lepší koordinaci práce jednotli-
vých zapojených subjektů. Společným cílem je nejen 
faktické zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků 
města, ale také jejich subjektivního pocitu bezpečí. 
Přejeme si, aby i tento projekt přispěl k tomu, že se 
lidé budou v našem městě cítit bezpečněji.

Chceme také veřejnost informovat o rizikových 
místech, o místech měření rychlosti, ale i poskyto-
vat rady preventivního charakteru. Tímto krokem 
vycházíme vstříc občanům a snažíme se o bližší ko-
munikaci. Každý občan může být partnerem tohoto 
projektu a aktivně se na něm podílet. Každý z nás 
si může všímat možných rizik a starat se o bezpečí 
své i svých blízkých, být pozorný ke svému okolí. 
K tomu pak slouží sekce „POMOZTE NÁM“.

Na stránkách Bezpečného Brodu návštěvníci mohou 
studovat mapy dopravy, kde jsou vyznačeny místa 
dopravních nehod za poslední období. Mapy krimi-
nality přinášejí zase statistické informace o trestné 
činnosti na území Českobrodska. Nechybějí ani pra-
videlné měsíční přehledy činnosti městské policie. 
Nejnovějším a důležitým dokumentem je přehled 
o vývoji trestné činnosti v Českém Brodě za období 

let 2013 až 2016, který přináší v oblasti bezpečnosti 
velmi uspokojivé výsledky a určitě stojí za přečtení.

Projekt Bezpečný Brod je jen jednou z aktivit na poli 
bezpečnosti. Velkým pomocníkem je také kamerový 
systém, o jehož rozšiřování a modernizaci píšeme na 
jiném místě v ČBZ. Projektově připravujeme i pro-
story pro novou služebnu městské policie, která by 
měla fungovat již v příštím roce. Od příštího roku by 
městská policie měla přejít i na nový software. Ten 
by měl zvýšit efektivitu fungování městské policie 
a minimalizovat nezbytnou byrokracii zatěžující běž-
nou práci strážníků. Ve městě také můžete potkat 
asistenty prevence kriminality, kteří jsou placeni 
z peněz místního Úřadu práce. Ze stejného zdroje 
město vypomáhá Policii ČR při přípravě vytipova-
ných uchazečů před zkouškami na řádného strážníka 
a jejich zařazení na OO Policie ČR v Českém Brodě.

Opravdu nám bezpečnost našich obyvatel a jejich 
majetků není lhostejná a prosíme Vás, aby ani Vy jste 
v této záležitosti nebyli lhostejní a pomohli nám.

Petra Ištvániková a Jakub Nekolný

Bezpečný Brod

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016



Dny evropského dědictví otevřely dveře návštěvníkům

� Co nového

Termín Dnů evropského dědictví (EHD) byl vyhlášen na dny 3. – 11. září a letošním tématem byly Památky 
a komunity. Dny evropského dědictví jsou tedy významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která 
slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezi-
národního kontextu národního kulturního dědictví.

EHD rozšiřují a zvyšují všeobecné povědomí o na-
šem kulturním dědictví. Pro širokou veřejnost zpří-
stupňují co nejvíce zajímavých a výjimečných pa-
mátek, budov, objektů i prostor, včetně těch, které 
jsou jinak zčásti nebo celé nepřístupné. Nesoustře-
ďují se pouze na prohlášené historické památky, 
jako jsou hrady, paláce či katedrály, ale snaží se 
dosáhnout mnohem dále tak, aby byly zahrnuty 
i různé jiné objekty – národní parky, uhelné doly, 
vykopávky či rekonstrukce původních staveb, pro-
tiletadlové kryty, zříceniny, parníky atd. Otevírají 
dveře soukromých i veřejných budov (radnice, bu-
dovy soudů, školy, kanceláře, obytné domy atd.), 
které nebývají přístupny veřejnosti nebo pouze 
příležitostně a částečně. V objektech, které jsou 
běžně přístupné veřejnosti a je v nich vybíráno 
vstupné, může být tento den vstup volný nebo by 
měl být nabízen speciální program.

V Českém Brodě se tradičně zapojilo Město Český 
Brod, které letos nabízelo nově otevřenou prodlou-

ženou část podzemí s východem v č.p. 12 do uličky 
Masných krámů. Šesti komentovaných bezplatných 
prohlídek využilo v prodloužené otevírací době 
122 návštěvníků převážně z okolí (Praha, Kolín, 
Kutná Hora, Lysá n. Labem, Poděbrady, Chomutov, 
Kralupy n. Vltavou, Klučov, Bylany, Lstiboř…) Výjim-
kou byla zahraniční návštěva – rodačka z Českého 
Brodu s rodinou, která od dětství žije v Mnichově. 
Součástí prohlídky byla i návštěva galerie Šatlava 
s výstavou dřevořezeb Petra Kameníčka. Bonusem 
letošních EHD byl soutěžní kvíz o historii našich pa-
mátek s drobnými odměnami. 

Za symbolickou 1 Kč a v tradičním čase nabízelo 
i Podlipanské muzeum prohlídky svých expozic. 
Zdarma byly na dvě hodiny otevřené i oba česko-
brodské kostely.

Zdenka Bočková, Ivana Nývltová, IC

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016
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Už jste slyšeli rochat daňka? Pokud ne, tak zkuste co nejdřív zabrousit k hájence městských lesů.

Již během září si zde naše rozrůstající se stádeč-
ko prohlédlo 120 dětí ze ZŠ Přistoupim, ZŠ Bylany 
a MŠ Tuklaty. Potěžkali jsme si různé druhy paroží 
a chrupu, zjistili, oč drsnější jsou chlupy divočáka 
než srst kuny, vyzkoušeli si, jak se živí krutihlav 
a objevili řadu zvířecích stop přímo v terénu.

Další skupiny si vyzkoušely hned dva způsoby měře-
ní výšky stromů, viděly, jak probíhá kácení stromu, 
a vyřádily se při řezání dřeva. Řada dětí byla v lese 
vůbec poprvé, i zkušení zálesáci však poznali něco 
nového. Les je plný podnětů a mnohé děti jsou 
rády, že se mohou ptát. Je to stopa divočáka nebo 
vlka? A co to šustilo tamhle v křoví, medvěd?

Trochu jinak jsme diskutovali na lesnické vycház-
ce, kde jsme mimo témat lesního hospodářství za-
brousili též do rybníkářství. Nejmladší účastnice si 
toho z vycházky odnesla požehnaně, mimo javoro-
vých listů například též „doutník“ z orobince.

Zázemí na hájovně dobudováváme, k naší vzduš-
né dřevěné přístavbě přibude i zateplená místnost 
s dalšími toaletami a kuchyňkou. A aby byla naše 
hájovna nejen pro školy dostupnější, vybudovali 
jsme v její blízkosti zastávku, kam již od začátku říj-
na linkové autobusy pravidelně zajíždí.

Těšíme se v našich městských lesích či na hájovně 
na viděnou i s Vámi.

Jan Žák 
foto: Michaela Kašparová, Martyna Žáková

Život na hájence

Modrá rubrika 

Region Pošembe í po ádá

Výstava kreseb našich d tí ze sout že pro nové logo akce 
„Ukli me Pošembe í“ 

Kdy: Od 1.11.2016 do 21.11.2016 

Kde: Galerie Šatlava v eském Brod

Za kolik: Vstup volný 

P ij te se všichni podívat, jak nadané jsou d ti a jaké krásné kresby dokázaly vytvo it. 

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016
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Kamerový systém funguje v našem městě již deset let a za tu dobu pomohl objasnit mnoho trestných činů 
a přestupků. Taktéž působí jako prevence, protože pod dohledem kamer je značná část města. Jenže za 
deset let již první kamery i další součásti systému zastaraly a potřebují postupně vyměnit. To se týká hlavně 
prostranství náměstí a sídliště.

V rámci postupné obnovy byl modernizován další 
kamerový bod. Tentokrát na budově MěÚ na ná-
městí Arnošta z Pardubic č.p. 56. Zastaralá analo-
gová kamera byla nahrazena digitální otočnou PTZ 
IP speed dome kamerou s rozlišením HD 1080p. 
Příští rok bychom rádi pokračovali v modernizaci 
celého systému. Pokud to rozpočtové prostředky 
umožní, rádi bychom modernizovali kamerový ser-
ver a datové úložiště včetně software a kamerový 
bod v ulici Na Cihelně.

Jak jste jistě zaznamenali, byly v Rostoklatech in-
stalovány kamery zajišťující úsekové měření au-
tomobilů projíždějících obcí po silnici I/12 Praha 
- Kolín. Zařízení provozuje Městská policie Český 
Brod a případné pokuty budou příjmem města. 
K tomuto opatření jsme přistoupili na základě 
opakovaných žádostí obce Rostoklaty. Jedná se 
o pilotní projekt, který bude po několika měsících 
vyhodnocen. Následně se rozhodneme, jak bude-
me postupovat dál. Máme totiž žádosti o umístění 
úsekového měření i v jiných lokalitách ve městě 
i v okolních obcích. 

Zařízení je plně funkční a běží ve zkušebním provozu. 
Do 10. října jsme nepřistupovali k ukládání sankcí za 
překročení rychlosti v obci, ale nyní již ověřujeme 
i úřední postup po spáchání dopravního přestupku. 
Proto jezděte nejen v Rostoklatech maximálně nej-
vyšší povolenou rychlostí, ať se vyhnete případné 
pokutě. Náklady na pořízení úsekového měření se 
pohybují kolem jednoho miliónu korun a jejich ná-
vratnost je odhadována na jeden až dva roky.

Tomáš Hor a Jakub Nekolný

Kamerový systém a úsekové měření

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016
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Také pracovníci TS Český Brod chtějí jít v rámci rekonstrukce a vývoje veřejného osvětlení s dobou. Cílem 
je neustále snižovat náklady na spotřebu elektrické energie při zajištění instalace úsporného osvětlení ve 
městě a podílet se na nových projektech v rámci výběrových řízení. Proto se také přihlásili do soutěže o no-
vý projekt, týkající se osazení solárních svítidel v ulici Úvalská v Říčanech, kde v zakázce uspěli společně 
s dodavatelem těchto solárních svítidel firmou Drawbridge s.r.o.

Jde o ulici v místní zástavbě rodinných domů, kte-
rá je využívána motorovými vozidly, ale také jako 
cyklostezka. Jedná se o solární svítidla, která po-
chopitelně využívají k dobití nejen sluneční svit, 
ale také pouze denní světlo. Instalují se zejména 
při osvětlení cyklostezek, méně frekventovaných 
ulic dle zatřídění, v parcích a v zástavbě u rodin-
ných domů. Snižují se u nich náklady na stavební 
a výkopové práce v jednotlivých ulicích. Stačí pou-
ze výkopy pro světelné body, vybudování jednotli-
vých loží pro sloupy a jejich uzemnění. Následně se 
namontují svítidla a ulice je osvětlena.

Po ukončení prací dochází ke kontrole a měření 
svítivosti, zaměření jednotlivých světelných bodů 
a následně revize veřejného osvětlení. Samozřej-
mě se musí dodržet postupy, ke kterým patří do-
statečné vyzrání betonových loží. TS Český Brod 
ukončily tyto práce předáním veřejného osvětlení 
dne 5. 9. 2016 na místě rekonstrukce v Říčanech. 

V průběhu stavby TS obdržely další nabídku na vy-
budování světelných bodů v rámci města Říčany.

Také v Českém Brodě pokračuje rekonstrukce ve-
řejného osvětlení s následným osazením 216 ks 
světelných LED světel, které přinesou nejen úsporu 
elektrické energie, ale také brzkou návratnost této 
investice. Akce proběhne v ulicích Jiřího Wolkera, 
Fr. Macháčka, U Studánky, na sídlišti Na Cihelně, 
K Dolánkám, Na Bělidle, ale i jinde ve městě. Svíti-
dla a sloupy budou dodány v rámci dotace v první 
polovině října letošního roku. Pracovníky TS Český 
Brod v čele s panem Václavem Malým čeká velmi 
náročný úkol dokončit instalaci tohoto osvětlení do 
konce roku 2016.

Ing. Miroslav Kruliš, ředitel technických služeb

Vývoj veřejného osvětlení se posunuje neustále kupředu

LISTOPADOVÉ ŽIVÉ ČTENÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
V úterý 22. listopadu 2016 od 16.00 hod. zveme všechny děti na odpolední živé čtení Chu-
melení, v knížkách budeme společně hledat zimní pohádky, příběhy i básničky. Ve čtvrtek 
24. listopadu 2016 od 18.00 hod. zveme všechny dospělé zájemce na podvečerní živé čtení 
Číst nás baví: čteme pro Vás. Společně s našimi hosty představíme zajímavé knihy nebo au-
tory, tentokrát se těšíme na výtvarnici a ilustrátorku Galinu Miklínovou a spoluorganizátora 
Pošemberského Ultra Krosu Filipa Ulíka. Čtení sluší každému!

Ilustrační foto

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016
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Poliklinika v areálu nemocnice

Začátkem měsíce května byly zahájeny práce na 
poliklinice čp. 1311 v pavilónech E a F v areálu ne-
mocnice Český Brod. Začalo se opravou sociálního 
zařízení a denní místnosti lékařů v dětském oddě-
lení a záchranné stanici. Následně se pokračovalo 
výměnou svítidel a vymalováním společných pro-
stor. Pak přišlo na řadu sociální zařízení v pavilónu 
E u chirurgie v přízemí a následně v prvním patře 
budovy.

V červenci došlo k postupné výměně oken v celém 
objektu. Opravy se dočkaly i jednotlivé ordinace 
ošetřujících lékařů a rehabilitačního oddělení, kde 
byla dokončena oprava elektroinstalace, osazena 
nová svítidla, provedena výmalba, oprava obkladů, 

osazení nových zařizovacích předmětů a výměna 
podlahové krytiny. Práce v jednotlivých ordinacích 
probíhaly ve zkráceném termínu v době čerpání 
dovolené zdravotního personálu a lékařů. Součás-
tí oprav bude i zakrytý vstup do pavilónu F a bez-
bariérový vstup do budovy E. V současné době se 
zpracovává návrh a práce budou zahájeny v měsíci 
říjnu.

Z obou budov se stalo na několik měsíců staveniš-
tě, ale změna celkového prostředí pro personál 
i pacienty je již teď zřejmá. V následném období se 
plánuje rekonstrukce střechy a zhotovení zateple-
né venkovní fasády.

Jiří Jeník, referent OR

Z činnosti odboru rozvoje města

Program Efekt

Počátkem letošního roku žádalo město o podporu 
do Státního programu na podporu úspor energie 
a využití obnovitelných a druhotných zdrojů ener-
gie pro rok 2016 - Program Efekt.

V červnu 2016 rozhodl poskytovatel dotace – mi-
nisterstvo průmyslu a obchodu, že přidělí dotaci ve 
výši 940.460 Kč z celkových plánovaných nákladů 
ve výši 1.880.920 Kč na Snížení energetické nároč-
nosti veřejného osvětlení města Český Brod. Jde 
o rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Wolke-
rova, výměnu osvětlovacích těles a některých sto-

Požádali jsme pracovníky odboru rozvoje o krátké informace o projektové činnosti a opravách v areálu 
nemocnice v poslední době. Přehled aktivit vám nyní předkládáme pro informaci.

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016
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Parkoviště B + R

Město Český Brod má zájem zajistit větší a bezpeč-
nější možnosti parkování u dopravního terminálu. 
V rámci 24. výzvy z Integrovaného regionálního 

operačního programu podalo žádost o dotaci na 
výstavbu nového parkoviště B+R od ulice Klučov-
ská. Projekt řeší návrh parkovací plochy, plochy 
pro stání motorek a plochy pro umístění přístřešků 
pro jízdní kola a pro cykloboxy. V rámci projektu 
by měla být umístěna na parkovišti i veřejná pum-
pa pro cyklo-duše a automat na prodej duší. Cel-
kem je navrženo 5 parkovacích stání pro invalidy, 
10 parkovacích míst pro motorky a 6 přístřešků 
a 3 cykloboxy pro kola (celkem 75 stání pro kola). 
Předpokládaná výše investice je 5.000.000 Kč.

Ing. Lucie Tlamichová,
referent OR

žárů v ulicích Františka Macháčka, U Studánky a na 
téměř celém sídlišti Jahodiště.

Veřejná zakázka na dodávku stožárů, svítidel 
a ostatních komponent proběhla opakovaně 
v prázdninových měsících a kromě výše nabídko-
vé ceny byla předmětem soutěže i délka záruční 
doby a celkový příkon všech svítidel. Vítězným do-

davatelem, se kterým byla podepsána smlouva, je 
společnost EFektivní Osvětlování s.r.o. z České Lípy, 
která zboží dodá za 1.632.653 Kč. Práce již budou 
prováděny příspěvkovou organizací města – Tech-
nickými službami a měly by být hotové do konce 
letošního roku.

Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí OR

Chodník v ulici Tuchorazská

Realizace projektu „Chodník v ulici Tuchorazská“ 
je ve finále. Instalace veřejného osvětlení proběh-
la dle projektu. Stavba chodníku byla v průběhu 
stavby z důvodu nedořešených vlastnických vztahů 
rozdělena na tři etapy. První etapa od křižovatky 
s ulicí Na Kutilce až k účelové komunikaci firmy 
RB Hydraulika byla realizována beze změn. Druhá 
etapa byla nejprve dočasně pozastavena a po neú-
spěšném vyjednávání o převodu pozemků s jejich 
majiteli bylo rozhodnuto, že nebude vůbec reali-

zována. Třetí etapa od odbočky ke garážím a by-
tovému domu po areál Unikomu byla realizována 
v plánovaném rozsahu. V současné době byl vydán 
kolaudační souhlas s užíváním stavby a bylo požá-
dáno o proplacení finančních nákladů na I. a III. 
etapu u poskytovatele dotace – Státního fondu 
dopravní infrastruktury. 

Ing. Lucie Tlamichová,
referent OR

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016
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Po areálu nemocnice a budovách úřadu se nyní podíváme na plány spojené s vodohospodářským majet-
kem. Jelikož nechceme ani v rozvoji tohoto majetku postupovat nahodile a zajímá nás, v jaké stavu je a jak 
funguje kanalizační a vodovodní síť, nechali jsme si v roce 2014 zpracovat generel vodovodu a kanalizace 
města.  Generel nejenže popisuje stávající stav, ale na základě měření a matematických modelů umožní 
určit podmínky pro připojení rozvojových ploch. Také odhalí, jak se celý systém bude chovat v mezních 
situacích. Jeho součástí je i návrhová část a etapizace jednotlivých kroků.

Přes pravidelné každoroční velké investice do to-
hoto majetku čeká město i na tomto poli mnoho 
práce. Když nasčítáme jednotlivé plánované akce, 
pak by se celkové náklady za všechny tři etapy na 
vodovodech i kanalizacích měly vyšplhat na částku 
kolem 1 miliardy korun.

První etapa, která zahrnuje hlavně řešení hydraulic-
kých problémů, nápravu špatného stavebně tech-
nického stavu, zokruhování vodovodů a doplnění 
chybějících vodovodních a kanalizačních řadů, by 
si měla vyžádat celkem kolem 150 miliónů Kč. Sa-
mozřejmě se budeme snažit i na tyto práce sehnat 
dotace, ale i s nimi se první etapa protáhne do ně-
kolika let. V dalších etapách pak generel obsahuje 
akce výhledově k rekonstrukci a také napojení roz-
vojových ploch na kanalizační a vodovodní systém 
města. U rozvojových ploch se na nákladech určitě 
bude muset podílet investor či developer zastavu-
jící dané území.

Co tedy můžeme očekávat? Ještě letos dojde 
k rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici Na 
Vyhlídce a příští rok vyměníme kanalizaci v ulici 
K Dolánkám. Na příští rok také plánujeme přepo-
jení kanalizačního přivaděče ze Štolmíře, čímž by 

se měl definitivně vyřešit problém se zápachem 
v Kollárově a Šafaříkově ulici. Město již zadalo 
zpracování projektové dokumentace na vybudo-
vání vodovodních a kanalizačních řadů v ulicích, 
kde zatím tato infrastruktura nebyla. Dokončení 
projektové části by mělo být ještě v letošním roce 
a snad nám potřebné finance umožní i brzkou rea-
lizaci. Z větších  investic nás pak čeká rekonstrukce 
vodojemu u kounického hájku, kde by se měla vy-
budovat druhá komora na akumulaci vody. Druhou 
velkou plánovanou investicí je osazení nových vrtů 
v Zahradech a položení nového vodovodního při-
vaděče ze Zahrad na území města.

Dle povinných výpočtů by mělo jít do fondu obno-
vy tohoto majetku 10,6 mil. Kč. Město v letošním 
roce vybere na nájemném 7,5 mil. Kč, které zpět 
vkládá do oprav a výměn. Pokud město nechce, 
aby vodovody a kanalizace chátraly, musí zbývají-
cí část uhradit z vlastního rozpočtu. Proto se rada 
města rozhodla navýšit nájemné o 0,5 mil. Kč, což 
zdraží městskou vodu přibližně o 2 Kč za 1000 litrů. 
Nové investice z těchto peněz však hradit nelze, 
ty musí město zaplatit ze svého nebo je vybudují 
soukromí investoři a předají do majetku města, ná-
sledně můžeme tvořit fondy na jejich obnovu.

Smlouva se současným provozovatelem bude kon-
čit v polovině roku 2020 a město již neuvažuje o je-
jím prodloužení. Připravujeme se na to, že bychom 
chtěli vodohospodářský majetek provozovat sami 
a pouze na odborné činnosti, na které město nemá 
oprávnění, bychom chtěli uzavřít servisní smlouvu. 
Výběr smluvního partnera by měl vzejít z řádného 
výběrového řízení. Od tohoto kroku si slibujeme 
úsporu peněz, které se pak mohou použít na zlep-
šení stavu vodovodů a kanalizací v našem městě.

Jakub Nekolný

Co čeká brodské vodovody a kanalizace?

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016
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Jak už v minulém čísle zpravodaje psal pan starosta, jedním z našich plánů pro příští rok je také rekonstruk-
ce staré radnice čp. 1. Jde o budovu před kostelem sv. Gotharda, kde sídlí městská knihovna a donedávna 
zde své pracoviště měl i úřad práce, který se v srpnu přestěhoval do stavokonstrukcí. Nyní se u těchto plánů 
zastavíme déle.

Ačkoli to tak zvenku nevypadá, radnice čp. 1 je 
skutečně velmi starou budovou. Pochází nejpoz-
ději z doby Václava IV., tedy z konce 14. století. 
Zajímavostí je, že jde o nejstarší známou radnici 
poddanského města v Čechách (1402). Nejstar-
ší stavební částí je logicky sklepení navazující na 
chodbu vedoucí do sousedního čp. 12. Nadzemní 
podlaží prodělala od svého vzniku složitý vývoj. 
Vrcholně středověké nebo renesanční jsou třeba 
zbytky klenuté síně v přízemí, dnes rozdělené na 
menší celky. Následovaly renesanční přestavby 
a poté barokní úpravy po požáru v roce 1739. Nej-
významnější změnou byly v polovině 19. století 
úpravy pro okresní soud, který zde sídlil až do roku 
1960. Fasáda byla do dnešní podoby zjednoduše-
na roku 1930. Pod novějšími vrstvami je ale pořád 
schované původní zdivo a věříme, že hlavně v pří-
zemí i řada historických detailů. 

Všechno špatné je pro něco dobré. Odstěhování 
úřadu práce nám uvolnilo ruce k přípravě kom-
plexnější rekonstrukce. Taková příležitost se nemu-
sí opakovat. Čerstvý stavebně-historický průzkum 
podrobně mapuje všechny stavební fáze. Projek-
tová dokumentace se nyní ve spolupráci s památ-

káři dokončuje. Budovu chceme využít nejen pro 
potřeby knihovny, pro informační centrum, ICM 
a ATIC, ale též pro spolkovou činnost a výstavy. 
Kromě dílčích dispozičních změn chceme co nejví-
ce podtrhnout historický charakter stavby, obnovit 
poničené detaily nebo nahradit nevhodné materi-
ály a pokud možno napravit některé nepovedené 
zásahy z minulosti. Důstojnější prostředí pro sva-
tebčany přinese třeba úprava vstupu do podzemí.

Přízemí dnes tvoří několik malých nevyužitelných 
místnosti, které dělí původní historické prostory. Je 
zde ale též jedna z nemnoha dochovaných šatlav 
z počátku 19. století využívaná dnes jako galerie. 
Prostor přízemí proto chceme více otevřít a ales-
poň částečně přiblížit k původní pozdně-středo-
věké dispozici. Výstavní prostor by se měl rozšířit 
a propojit s informačním centrem. Současně chce-
me vybudovat nové toalety a zpřístupnit malý dvo-
rek kdysi dostupný dvířky v mezipatře. Levá strana 
přízemí je zabrána pro depozitář knihovny. 

Knihovna se nyní tísní v části 1. patra a například 
pro dětské pořady a čtení nemá dostatek místa, 
nehledě na dosluhující vybavení. Nově bude moci 
využít celé 1. patro a knihy, které jsou nyní ulože-
ny v depozitáři, zčásti přesune do volného výběru. 
V rámci úprav chceme zprůchodnit zazděný hlavní 
vstup do knihovny přímo ze schodiště a obnovit 
přepaženou klenutou místnost v 1. patře. Zlepší 
se zázemí pro čtenáře i zaměstnance. Zároveň při-
pravíme budoucí přístup do podkroví a dojde i na 
stavbu výtahu, aby knihovna disponovala bezbari-
érovým přístupem. I podkroví skýtá krásný velký 
prostor, který by bylo možné v budoucnu využít 
pro multifunkční sál. Plánované změny by měly ze 
staré radnice učinit další kulturní centrum města, 
a to v podobě, kterou si jedna z jeho nejstarších 
památek zaslouží.

Tomáš Klinecký

Město chystá rekonstrukci staré radnice čp. 1

Českobrodský zpravodaj
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Dům pro seniory v Českém Brodě pořádal již 4. sportovní hrátky. Tentokrát jsme se zúčastnili i my – spor-
tovci Městského centra komplexní péče v Benátkách nad Jizerou.

Za krásného slunečného odpoledne jsme dora-
zili na místo. Přivítala nás tamější paní ředitelka 
a uvedla k prezenci. Tady jsme každý dostal již 
předtištěnou jmenovku (nosili jsme ji pak stále 
na krku) s názvy jednotlivých disciplín, které jsme 
měli plnit. Např. pexeso, hmatový kvíz, šipky, ruské 
kuželky, kulinářský kvíz… úkolů bylo celkem 9. 

Ve velkém sále pak pí. ředitelka uvítala přítomné 
– byli to zástupci 9 domovů pro seniory ze Středo-
českého kraje. Každý kolektiv měl připravený stůl 
pro sebe. K uvítání se přidal i pan místostarosta 
Českého Brodu. Na to nás pí. ředitelka podrobně 
seznámila s organizací a průběhem soutěže a my 
jsme vyrazili na stanoviště. 

Plnili jsme disciplíny jednu po druhé za stálého 
doprovodu naší pí. ředitelky a sestry Janičky. Obě 
nás všude provázely, silně fandily a povzbuzovaly. 
Jednotlivá stanoviště byla v různých místnostech, 
všude byly pracovnice domova, bedlivě nás pozo-
rovaly, radily, vysvětlovaly a po splnění jednotli-
vých úkolů nám daly razítko na naši jmenovku. Vše 
procházelo v klidu, bez nervozity a spěchu. Při pře-
cházení na jednotlivá stanoviště jsme obdivovali 
velké místnosti domu Anna, pohodlné prostory, 
krásné prosklené atrium... Plnění jednotlivých úko-
lů se nám dařilo, zažili jsme spoustu legrace zejmé-

na tehdy, když došlo na ten sportovní úkon, který 
jsme před tím nikdy neprováděli. Ale splnili jsme 
všechno! Snad nejvíce nás zaujal „Kulinářský kou-
tek“, kdy jsme byli posazeni ke špekáčkům, cibuli, 
paprice a do sklenic jsme měli napěchovat utopen-
ce. Pracovnice domova nám pak vše zalily lákem, 
sklenici ozdobně označily jménem a my jsme si ji 
poté mohli odvézt domů.

Po splnění všech úkolů všemi družstvy jsme se zno-
vu shromáždili ve velkém sále. Bylo tu nachystané 
bohaté občerstvení a to byl také závěr dnešního 
krásného odpoledne. Paní ředitelka se s námi roz-
loučila, zhodnotila naše výkony a hlavně snahu, 
a popřála šťastnou cestu domů. Každý jsme dostal 
Pamětní list, taštičku s několika upomínkovými 
drobnostmi, hrneček z matného skla a samozřej-
mě i výše jmenované utopence.

Náš kolektiv MěCKP upřímně děkujeme pí. ře-
ditelce domu Anna v Českém Brodě, Ing. Lucii 
Hovorkové a jejímu personálu za perfektní pří-
pravu celé akce, do puntíku klapající organizaci, 
a do příštích hrátek přejeme hodně zdaru, zdraví 
a dobrých nápadů.

Sportovní družstvo MěCKP,
Benátky nad Jizerou

Českobrodské hrátky 2016

Českobrodský zpravodaj
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Nádherný dárek ke Dni seniorů si připravilo pro naše klientky (i klienty) Studio Green. Jeho zaměstnanci 
věnovali celé jedno dopoledne obyvatelům domova seniorů.

Kdo měl zájem, mohl se nechat zdarma opečová-
vat od kosmetičky Soni Šiklové a kadeřnice Roma-
ny Vinšové.

Mezi zájemci převažovaly samozřejmě ženy. Kdo 
zrovna nebyl v péči kadeřnice nebo kosmetičky, 
mohl je pozorovat při práci a přemýšlet, jaký účes 
si budou přát, a zda se přeci jen mají dát i nalíčit 
a zkusit pleťovou masku.

Chvíle čekání zpříjemnil seniorům David Šikl na-
bídkou několika druhů kávy. Podávalo se například 
klasické malé presso nebo velké nadýchané latté. 
Připraven byl také výborný domácí jablečný závin.

Z tohoto příjemného dopoledne byly naše seniorky 
nadšené, všichni obdivovali jejich účesy a uprave-
né tváře, a tak se už nyní těší na další Den seniorů 
se Studiem Green v příštím roce.

Byla to první akce tohoto druhu v našem domo-
vě, skvěle se vydařila a my za ní Studiu Green moc 
děkujeme.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout na 
www.domov-anna.cz.

Ing. Lucie Hovorková, ředitelka

Den seniorů se Studiem Green

Českobrodský zpravodaj
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Mnozí studenti českobrodského gymnázia dosahují již v nižších ročnících výborné výsledky při studiu an-
glického jazyka a lze předpokládat, že by mohli a hlavně měli soukromě, za podpory školy, absolvovat 
některou z mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek.

Nejčastěji volí studenti zkoušku - tzv. první certi-
fikát Cambridge English First (FCE). Ve spolupráci 
s jazykovou školou Happy School jsme v září dostali 
skvělou možnost zúčastnit se prezentace přípravy 
FCE v British Council Praha, o které vám můžeme 
předložit tento report.

Lektor Ben byl skvělý, ale ještě skvělejší byli naši 
studenti. První část byla věnovaná představování 
se. Dále jsme se věnovali gramatickým cvičením 
hravou formou ve skupinkách, které mezi sebou 
soutěžily. Studenti všechno zvládli bez chyby. Ná-
sledovala konverzace ve dvojicích. Byli jsme upo-
zorněni na cíl zkoušky FCE – zjistit rozsah pěkné 
a kvalitní slovní zásoby, a ne pouze stručně popsat 
obrázek.

Na závěr studenti absolvovali test reálií o Velké 
Británií v angličtině. Výsledek byl určitě milým 
překvapením pro anglického lektora, ale i pro nás 
– učitelky angličtiny. Děti uměly na 100 % všechno, 
nedělaly jim problém otázky typu národní barvy 
Skotska, nejoblíbenější sport Walesu, atd. U otáz-
ky, s kterým sportem je spojeno město Wimbledon, 
jsme se od studentů dozvěděli, že odpověď „tenis“ 
není jediná správná, protože Wimbledon je známý 
i fotbalem. Za tuto poznámku dostala skupina bod 

navíc. Zlatým hřebem byla otázka, kterými jazyky 
se mluví ve Walesu. To, že je to anglicky a velšsky, 
uměl každý. Na otázku, už jste někdy slyšeli mluvit 
velšsky, dostal lektor od jedné studentky odpověď: 
„Já jsem se učila velšsky.“ Moc jí nevěřil, a tak se ze-
ptal, „co umíš velšsky.“ A tato odpověděla velšsky: 
„prosím si šálek kávy“ a „dobré odpoledne.“

Studenti byli skvěle připraveni, což je výsledek prá-
ce Gymnázia Český Brod, ale i naší jazykové školy 
HAPPY SCHOOL. Systematická, trpělivá a motivují-
cí příprava dětí ve studiu anglického jazyka přináší 
své ovoce. Pro nás, vyučující obou škol, byla tato 
prezentace povzbuzením do nové přípravy dalších 
studentů na zkoušky FCE.

Ing. Eva Stejskalová, 
HAPPY SCHOOL (www.happyschool.cz)

Studenti gymnázia a jazykové školy Happy School 
na prezentaci v British Council Praha

Českobrodský zpravodaj
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Pro rodiny a s rodinami
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V LECCOSu jsme zase jako každý rok na podzim v rozjetém kolotoči psaní projektů na další rok. Než všech-
no sepíšeme, připravíme a hlavně, než se dozvíme výsledky, tak bychom vám rádi představili některé akti-
vity z našich úspěšných projektů letošního roku, které podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

LECCOS pro rodiny II. je název jednoho z nich, kte-
rý podpořil činnosti na podporu rodiny, mezige-
neračního soužití, ale také aktivního otcovství. Na 
posvícenskou sobotu jsme v rámci tohoto projektu 
uspořádali vzdělávací a stmelovací den pro děti, 
rodiče a prarodiče s názvem Rodina na jedné lodi. 
Ve štolmířské M´am´aloce se sešly 3 rodiny, které 
nám ukázaly, že jsou a chtějí být „na jedné lodi“. 

V dopoledním programu se rodiče a partneři zúčast-
nili společného workshopu, kde s psychoterapeutem 
Petrem Jarolímkem diskutovali na téma partnerská 
komunikace, mužská a ženská polarita, zvládání 
emocí ve vztazích i řešení konfliktů. Partneři se ne-
báli mluvit o svých osobních zkušenostech a o tom, 
jak to chodí v jejich vztazích. Dostali i pár tipů na to, 
jak zvládat běžné, ale i komplikované komunikační 
situace založené na rozdílech v přístupu mužů a žen, 
či zvyklostí z jejich původního rodinného prostředí. 

Prarodiče s vnoučaty, dalšími dětmi a našimi lek-
torkami vyrazili na společné hrátky do přírody a na 

dětské hřiště. Společným hraním a malými úkoly 
jsme podpořili jejich vzájemnou komunikaci. 

Po malém obědě následovaly další aktivity, které 
byly společné pro všechny. Některých se účastnily 
i ty nejmenší děti, při jiných si raději hrály na roz-
lehlé zahradě. Všechny společné hry – poznávačka 
poslepu, SMSková hra či stavění věže, rodiny stme-
lilo ve společné aktivitě. 

Děkujeme rodinám, které „do toho šly“ s námi 
a věříme, že prožily příjemnou sobotu. 

V tomto projektu jsme uspořádali v letošním roce 
také řadu interaktivních seminářů na podporu dobře 
fungující rodiny. Podzimními tématy těchto work-
shopů byla například problematika trestání a odmě-
ňování dětí či jak komunikovat a vyjít s puberťákem. 

V Rodinném centru Kostička jsme také v pravi-
delném programu Setkávání pro rodiny s dětmi 
přizvali každý měsíc odborníky z různých oblastí 
a rodiče mohli využít zdarma individuálních kon-
zultací se speciálním pedagogem, psychologem či 
právníkem. 

O našich dalších službách a aktivitách pro rodiny se 
dozvíte na našem webu www.leccos.cz, v Rodinném 
centru Kostička i v Poradně pro rodiny. Máte-li něja-
ké tipy na zajímavé aktivity, či vám v našich službách 
něco schází, tak nás neváhejte kontaktovat.

Dita Nekolná, LECCOS, z. s.

Českobrodský zpravodaj
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Region Pošembeří klade velký důraz na čistotu našeho okolí a životního prostředí, ve kterém my všich-
ni žijeme. Každoročně pořádá akci „Ukliďme Pošembeří“, při které se díky dobrovolníkům uklidí velké 
množství odpadu. Co nám však chybělo, bylo logo pro tuto již tradiční akci. Proto byla pro letošní ročník 
vyhlášená soutěž o nové logo celé akce, do které se zapojily děti mateřských i základních škol z celého 
regionu Pošembeří.

Do soutěže bylo zasláno velké množství krásných 
návrhů a bylo velmi obtížné rozhodnout o vítězích 
v pěti různých kategoriích. Vítěze jste nakonec 
vybrali Vy všichni, kteří jste se zúčastnili hlasová-
ní na našich stránkách. 
Z vítězných děl byl vybrán 
i návrh, který byl použit 
jako základ pro vytvoření 
nového loga.

Rozhodli jsme se, že se 
podělíme o radost ze za-
slaných děl s Vámi vše-
mi, pozváním na výstavu 
v Galerii Šatlava v Českém 
Brodě. Všechna díla bu-
dou v Galerii vystavena od 
1. do 21. listopadu 2016 
a vstup bude volný. Součástí výstavy budou i vý-
sledky z letošní akce „Ukliďme Pošembeří“ včetně 
fotogalerie, informace o naší činnosti a seznámení 
s geocachingem, který jsme si pro Vás v rámci úze-
mí připravili.

Geocaching (čti geokešing) je hra, která je kombi-
nací turistiky, sportu a dobrodružství a je určena 
pro celé rodiny. Součástí 
hry je hledání takzva-
ných keší neboli skry-
tých schránek, které se 
vždy v rámci hry, umís-
ťují na zajímavá místa. 
Máme připraveno 6 keší 
rozmístěných na zajíma-
vých místech našeho 
území. Zároveň je při-
pravena i bonusová keš, 
která je větší velikosti. 
Pro nalezení bonusové 
kešky je nutné nalézt 
všech 6 základních keší 
a opsat si čísla, které 

jsou umístěna na víčku každé keše. Místa, která 
Vám představíme, jsou spjata s informacemi o ži-
votním prostředí, které má velký vliv i na kvalitu 
života nás všech.

Kam Vás kešky zavedou? Na vrch Zálužník u obce 
Kounice, k bývalé tvrzi Týnice, do obce Hradešín, 
do přírodního parku Škvorecká obora – Králičina, 
do obce Šestajovice, do Českého Brodu, kde se po-
díváte k pomníku Mistra Jana Husa v Jiráskových 
sadech. Bonusová keš Vás zavede na místo býva-
lých vysílačů v Českém Brodě v místní části Liblice. 
Bližší informace naleznete na www.posemberi.cz.

Věříme, že všechna místa Vás potěší a že se dozvíte 
něco zajímavého o našem regionu. Budeme rádi, 
když nám dáte vědět, zda se Vám naše hra líbila 
a uvítáme informace o životním prostředí z Vašeho 
bydliště. A také se budeme těšit, že se v roce 2017 
zapojíte do dalšího ročníku úspěšné akce „Ukliďme 
Pošembeří“.

Gabriela Mannová,
Region Pošembeří o.p.s.

Výstava kreseb ze soutěže o nové logo akce „Ukliďme Pošembeří“

Českobrodský zpravodaj
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Tak už je to tady. První společná akce mladších a starších skautů. Původně naplánovaný výlet na ko-
loběžky do Staré Boleslavi jsme z důvodu špatné předpovědi počasí museli zrušit a narychlo vymyslet 
náhradní program.

Jak by řekl bratr Milan. Nejideálnější variantou by 
bylo zajet vlakem do Běchovic na diskgolf a pak se 
přesunout do Kolína do bazénu. Potom se v klidu 
dostat zpátky do klubovny a pak by mohlo začít pr-
šet. A jak Milan řekl, tak se i stalo.

Od Prahy Libně směrem na západ přes Rakovník 
a Karlovy Vary se celý den snášely k zemi proudy 
deště a my jsme si v Běchovicích po dvojicích pro-
cházeli devítijamkové hřiště na diskgolf. Za necelé 
dvě hodinky jsme už seděli ve vlaku směr Kolín. Ná-
vštěva bazénu probíhala jako vždy. Spousta běhání 
od atrakce k atrakci. Všeobecné ignorování plavčí-
ka. Menší zranění a ztráta vstupního čipu. Nic, co 
by nás mohlo zpomalit, natož zabrzdit.

Cestou domů jsme nabrali lehké zpoždění, a proto 
jsme museli posledních padesát metrů před klu-
bovnou popoběhnout. Začalo pršet. Aby to nebylo 
jenom o hraní, tak večeři si skauti připravili sami. 
Jak jinak než Sázavské Burgry. Co by za to návštěv-
níci jedné nejmenované Mcrestaurace dali, kdyby 
s námi večeřeli. Kdo ví?

Po večeři jsme se rovnou pustili do společenských 
her. První v karetním stylu, druhá v zatemnělé 
klubovně na upíry. Po krátké pauze nám Markéta, 
Verča a Vládik zahráli na kytaru a zazpívali jsme si 

známé trampské písničky. Únava se začala projevo-
vat, ale my ještě zdaleka nebyli na konci programu. 
Odpočívat můžeme v důchodu anebo na podzim. 
Promítání filmu bylo další částí programu. Lehce 
po půlnoci jsme si rozbalili ležení a po další hodin-
ce nebo dvou klábosení šli spát. 

Ráno bylo jasně vidět, jak s věkem přichází i rozum. 
Starší skauty jsme před půl devátou museli vzbudit 
a mladší skauti se před sedmou ráno snažili vzbu-
dit nás. Snídani si všichni účastníci připravili vlastní 
silou a pak už následoval úklid, závěrečná vybíjená 
a hurá domů.

Pavel Rollo, Psohlavci 14

Výlet s přespáním

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016
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Poslední den babího léta se celé naše středisko rozhodlo vyrazit na již 50. ročník pochodu v okolí Českého 
Brodu. Menší skupina vyrazila v čele s Korádem na kolech. Naše početnější skupina se vydala po svých na 
trasu dlouhou 15 km.

Sraz byl u klubovny a pak hurá na registraci do „íčka“ 
na náměstí. Odtud s mapkami v ruce jsme se vydali 
směrem kemp, Zahrady hráz, mezi zahrádkami pod 
Tuchorazskou hlásku a po modré do Přehvozdí. Tam 
na nás čekala již vytoužená kontrola a její razítko. 
Razítkovaly se mapy, ale samozřejmě i ruce a čela, 
to jsme si opravdu nemohli nechat ujít.

Cestou zpátky po vlastním značení a dále po Po-
šemberské stezce jsme na „První louce“, kde končí 
POPOLES, opekli již vytoužené vuřty, párky a ja-
blka. Zahráli jsme si naše oblíbené lidské pexeso 
a cestou domů ještě oblíbenějšího Medvěda.

V českobrodském parku jsme objevili kaštany 
a hned se nabízela otázka, která zvířátka vyrobíme. 
A to už jsme byli v cíli, zpět na náměstí v „íčku“, 
kde jsme dostali zasloužené diplomy. Naše cesty se 
rozešly opět u klubovny. Počasí nám opravdu vy-
šlo a procházka byla plná zážitků, poznání různých 
stromů a lesního ptactva.

Všichni už se těšíme na příští ročník. Více naleznete 
v naší fotogalerii na www.skaut7.cz.

Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Martina Stříbrná - Mája

Českobrodská padesátka 1. 10. 2016

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016
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Rok se s rokem sešel a my jsme se opět ocitli na startu dalšího ročníku akce VPŘED. Ano, i přes výhrůžky 
z loňska, že už NIKDY! Nicméně dalo se to čekat, a tak v sobotu 3. září čekalo na startu závodu na náměstí 
ve Zruči nad Sázavou rekordních 16 závodních hlídek.

Připraveni vydat ze sebe maximum a nechat se vy-
ždímat do poslední kapky potu, odstartovali jsme 
závod jako obvykle zapeklitou vybíhací šifrou, kte-
rá nás protáhla křížem krážem Zručí, od nádraží až 
po zámecký park. A po této rozcvičce už naplno do 
víru dvoudenního outdoorového závodu, ve kte-
rém není cílem vyhrát, ale pro mnohé z nás hlavně 
přežít a dojít až do cíle.

A co nás během víkendu neminulo? S větším či 
menším úspěchem jsme si jako obvykle vyzkouše-
li střelbu ze všeho možného - z praku, z luku, ze 
vzduchovky, z foukaček, hod granátem a jako bo-
nus náš „oblíbený“ vrh vrhačkami.

Neminulo nás samozřejmě ani slaňování, kte-
ré někteří zvládli s nadšením, někteří (nebo spíš 
některé) z nás spíš s hrůzou v očích a se smrtí na 
jazyku. Pořádně jsme se taky zapotili při disciplíně 
na kanoi, protože tentokrát bylo úkolem dostat se 
z jednoho břehu Sázavy na druhý, a to celý tým 
v jedné lodi včetně baťohů. A představa, že se vy-
klopíte a až do druhého dne nebudete mít nic su-
chého na sebe, to je celkem dostatečná motivace 
k úspěchu.

Pro jednu ze šifer jsme si museli též doplavat. 
A bestialita pořadatelů se definitivně potvrdila 
v neděli ráno, když nás donutili zaplavat si v ledové 
Sázavě znovu. Prý jen tak „na zahřátí“.

A abychom se nelopotili jen fyzicky, čekala nás 
také celá řada zapeklitých šifer a poznávacích úko-
lů. A že nám daly zabrat – testům z českých hradů 
a zámků a historie pak dala korunu poznávačka 
stromů podle kůry.

Kilometry v nohách přibývají, puchýře naskakují, 
v neděli před polednem všechny závodníky žene 
únava a touha po vítězství (nebo aspoň po židli 
a čerstvém pivu) do cíle. Přebrodit naposledy Sáza-
vu, shodit bágly a hurá, zase jsme přežili. Zdrápaní, 
unavení, ale šťastní. Jo, a za rok to bude jubilejní 
20. ročník, a tak výjimečně nekřičíme, že na Vpřed 
už nikdy nejdeme. Dáme tu dvacítku, a pak šlus.

Fotky z akce Vpřed najdete na www.skaut7.cz.

Radka Novotná

Akce VPŘED 2016

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016
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Poslední zářijový den pátek 30. 9. byl na 1. stupni ZŠ Tyršova ve znamení divadla. Všechny druhé třídy 
a 3. A, 4. B a 5. C navštívily představení v sále Kulturního domu Svět v Českém Brodě. Tam zavítalo Hudeb-
ní divadlo dětem z Hradce Králové a pardubický chlapecký pěvecký sbor Bonifantes. Pořadem provázela 
a své písničky zpívala Michaela Novozámská.

Hudební pohádka Naše písnička aneb Postavím si 
domeček měla za cíl seznámit děti se základními 
pojmy hudební teorie, tedy s notovou osnovou, 
houslovým klíčem, notami a stupnicí C dur. Pís-
ničky doplňoval jednoduchý rytmický doprovod, 
do kterého se děti zapojovaly. Druhou polovinu 
pořadu tvořily lidové písně. Děti zaujal především 
pěvecký výkon chlapců ze sboru. Divadlo připravilo 
pro děti i výtvarnou soutěž, do které se mohou za-
pojit zasláním obrázku k jedné z písniček. Dárkem 
byl i zpěvník písní použitých v programu.

Děti z 3. C vyrazily v pátek 30. září do Prahy do ob-
líbeného divadla Minor na legendární představení 
Klapzubova jedenáctka. Vzhledem ke zpoždění vla-
ku tentokrát musely vynechat návštěvu nádherné 
minorovské herny. Neubralo jim to ale na výborné 
náladě. Kluci byli natěšení na fotbalové představe-
ní, holčičky měly trochu obavu, jestli se jim „kluči-
čí“ představení bude líbit.

Na své si přišli ale všichni návštěvníci divadla. Vi-
děli jsme jedno z nejhezčích představení, kde se 
střídají herci s loutkami, živými obrazy, stínovým 
divadlem. Herci nehráli jen na jevišti, ale i všude 

kolem, dokonce i nad hlavami užaslých diváků. 
Celé představení doprovázela živá hudba.

Na závěr nás čekala dílna, kde jsme zkoumali, jaké 
výhody a jaká úskalí má práce ve skupinách a zda 
je naše třída stejně úspěšný tým jako Klapzubáci. 
Domů jsme se vrátili v odpoledních hodinách una-
vení, ale bohatší o spoustu krásných zážitků.

Jitka Zounarová, Martina Hálová 
a Jitka Jermanová, třídní učitelky

Poslední zářijový den na ZŠ Tyršova

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016
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Každým rokem touto dobou chodíme na přírodovědnou podzimní vycházku. Už třetím rokem je naším 
cílem kounický lesík.

Sledujeme měnící se přírodu, určujeme stromy, 
keře a další přírodniny. Lesík je moc hezkou lokali-
tou, ale je velmi zanedbaný. Všude polámané vět-
ve, někde i stromy. Cesty téměř neprůchodné, jak 
jsou zarostlé křovím.

Na popud paní Mirky, která zde žije v domečku, 
jsme začali trošku pomáhat s úklidem a zpřístup-
něním lesa. Jsme sice čtvrťáci, ale práce zde nám 
dělá opravdu radost a je za námi doufáme i vidět. 

Za odměnu si vždycky opečeme na paloučku špe-
káčky a pak se vracíme domů s pocitem radosti, že 
jsme alespoň trochu pomohli lesu a také že jsme 
strávili příjemné chvilky v přírodě. 

Založili jsme si také zimní tradici. Vždy před vánoč-
ními svátky zajdeme do lesíka a ozdobíme stromky 

různými pamlsky pro zvířátka a ptáčky. Na ohništi 
připraveném na  podzim nás čeká oblíbené opéká-
ní. Ale v zimě je to úplně něco jiného, nezvyklého 
a vánočně čarovného. Věříme, že tohle hezké mís-
to se stane pro více lidí cílem procházek, odpočin-
ku, ale možná i pomoci.

Žáci 4. A, tř. uč. I. Kocová, ZŠ Tyršova

Děti ze 4. A pomáhají lesu

Kam? Do školní jídelny základní školy Žitomířská v ulici Bedřicha Smetany 1307. Kdy? 14. 11. 2016 od 
17.00 hod. Proč? Přijďte si vyzkoušet, jak jí děti ve školní jídelně.

Máte možnost ochutnat soutěžní menu finalistů 
z celorepublikové soutěže O nejlepší školní oběd 
2016. Poslechnete si, proč je dobré vařit a jíst zdra-
vě nejen ve školní jídelně. Přednášet bude Ing. Zde-
něk Hladík Country Life s.r.o., člen představenstva 
asociace kuchařů a cukrářů ČR a společnosti pro 
výživu. Nahlédnete do nově zrekonstruovaných 
prostor ŠJ – II. etapa (sociální zařízení, jídelna).

Přijďte si posedět a povečeřet klidně celá rodina. 
Cena večeře činí 59 Kč. Stravenku si můžete zakou-
pit v kanceláři školní jídelny. Přihlášky na večeři při-
jímáme do 9. 11. 2016 do 14.00 hod. Počet míst je 
omezen. Tel. 321 622 602.

Jídelníček

•  Menu 1 – Polévka mrkvová s pohankovými 
knedlíčky a zázvorem, plněné žampiónové hlavič-

ky, šťouchané brambory s dýní a jarní zeleninkou, 
ovocno-zeleninový salát s jogurtem a ořechy

•  Menu 2 – Polévka mrkvová s pohankovými 
knedlíčky a zázvorem, sumeček africký, bulgur 
s quinoou a glazírovanou červenou cibulkou, 
ovocno-zeleninový salát s jogurtem a ořechy.

•  Nápoje – ovocný čaj, mošt, voda s citrónem a by-
linkami.

•  Jako bonus na Vás čeká káva s moučníkem.

Těší se na Vás kolektiv školní kuchyně.

Romana Opršalová,
vedoucí školní kuchyně

Přijďte k nám na večeři!

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016
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Začátek nového školního roku přinesl (nejen) žákům 5. B množství změn. Nejzásadnější z nich je, že ještě 
loni náleželi tito žáci do dvou paralelních tříd, a druhou velikou změnou je, že se přestěhovali na hlavní 
budovu naší základní školy. Sloučením dvou tříd se počet žáků dostal na číslo 29, což jistě není zcela ideální, 
leč v dané situaci je to nevyhnutelný stav.

Aby se žákům společně žilo, učilo a spolupraco-
valo co nejlépe, je potřeba zařazovat do výuky co 
nejčastěji takové aktivity, které povzbudí budová-
ní kvalitních vztahů v kolektivu. Ty umožní žákům 
navzájem poznávat a oceňovat své kladné stránky, 
uvědomovat si a tolerovat odlišnosti a zároveň jim 
nabídnou možnost využít celý jejich potenciál be-
zezbytku. Tyto aktivity poukazují na výhody spolu-
práce a na nutnost kvalitní komunikace a diskuse 
ve skupině. Žáci se tak učí hrou a zároveň si vytvá-
řejí vlastní obraz o sobě i ostatních, každý žák je 
vlastním strůjcem svého statusu ve skupině spolu-
žáků a přirozeným způsobem se utváří také třídní 
hierarchie.

Ať už se jedná o společné kreativní dílny v hodi-
nách výtvarné výchovy, teambuildingové aktivity 
během třídnických hodin nebo skupinové soutěže 
v tělocviku, vždy je společným jmenovatelem těch-
to činností duch sounáležitosti, pocit soudržnosti 
a společného úsilí směřovaného jedním směrem. 
Že si u toho většina zúčastněných užije i spoustu 
legrace, je zřejmé z fotografií.

Mgr. Iva Čapounová,
třídní učitelka ZŠ Žitomířská

Dáváme se dohromady

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016
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V září se opět rozběhly nové kurzy angličtiny pro děti v Jazykové škole Carpinus, kde se angličtina učí zá-
bavně a hravě. Výuka anglického jazyka zážitkovou metodou s rodilým mluvčím naučí i ty nejmenší děti 
pomocí prožívání reálných situací porozumět jazyku a postupně ho začít aktivně používat.

V jazykové škole dětští studenti a jejich lektoři ne-
zaháleli ani o prázdninách. Celé prázdniny probí-
hal Příměstský tábor s angličtinou nejen v Českém 
Brodě, ale také v Čelákovicích, Úvalech, Mukařově, 
Městci Králové, Lázních Toušeň…. Týdenní turnusy 
tábora s tématem Barevné expedice prožily děti 
cestováním za dobrodružstvím. 

Každé ráno si sbalily potřebné věci do svých pa-
pírových kufříků a zjistily informace na cestu – na 
louku, do oceánu, na hory, do pouště či na ledo-
vec. S lektorem prožívaly různá dobrodružství, tvo-
řily, hrály si, soutěžily, ale především na těchto ex-
pedicích komunikovaly pouze anglicky. Dozvěděly 
se řadu nových informací o přírodě, zažily výbuch 
sopky, postavily si iglů a naučily se používat spous-
ty nových anglických slovíček i ustálených frází.

Celodenní příměstský tábor byl dopoledne v ang-
ličtině, po obědě anglické lektory vystřídali lekto-
ři čeští, kteří se postarali o zábavu dětí do konce 
dne. Vyráželi společně na výlety, soutěžili, hráli si, 
koupali se… 

V Českém Brodě proběhly také první Letní intenziv-
ky, které navštěvovali žáci 2. stupně základních škol 
i víceletých gymnázií. Týdenní anglická konverzace, 
samozřejmě s rodilým mluvčím, kladla důraz na 
plynulost projevu v angličtině a pohotovost v při-
rozené komunikaci. Studenti si procvičili a zafixo-
vali často používané fráze a obraty, rozšířili svoji 
slovní zásobu, zlepšili poslech i výslovnost.

Jednotným jmenovatelem těchto anglických kurzů 
je zážitkový přístup k výuce jazyka, který studenty 
často vtáhne tak, že zapomínají na to, že se vlast-
ně něco učí. A co víc si přát, než hodinu cizího ja-
zyka, která uteče jako voda, je zábavná, kreativní, 
a v rámci které se studenti naučí používat slovní 
zásobu automaticky a v reálném kontextu.

Dita Nekolná,
Jazyková škola CARPINUS – www.carpinus.cz

Angličtina pro děti zábavně a hravě

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016
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Žáci Základní školy a Praktické školy Český Brod, Žitomířská 1359 obstáli v konkurenci základních škol 
Středočeského kraje a koncem září si na Krajském úřadu Středočeského kraje převzali ocenění za druhé 
místo v Hejtmanově poháru.

Letos probíhal již druhý ročník Hejtmanova poháru, 
soutěže, do které se mohli zapojit žáci základních 
škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 
z celé České republiky. Cílem je podpořit zdravý ži-
votní styl a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám 
dětí. Ti zdolávají tzv. opičí dráhu, která má přesně 
daná pravidla. Kromě sportovních výsledků žáků 
jsou součástí této soutěže tzv. Hejtmanské výzvy, 
ve kterých dostanou příležitost podpořit své žáky 
například také pedagogové. Tyto aktivity již nejsou 
jen o zdolávání opičí dráhy, ale jsou zaměřeny i do 
oblasti hudební, výtvarné nebo literární, děti natá-
čejí videa, skládají písničky, pořizují fotografie. To 
vše pak rozhoduje o tom, která škola je nejaktiv-
nější, a jak v konečném zúčtování bodů dopadne.

V naší škole po trochu laxním začátku se většina 
žáků, ale i pedagogů pro Hejtmanův pohár nadchla. 
A tak nejen děti, ale i paní asistentky i vychova-
telky, paní učitelky, páni učitelé i paní ředitelka 
zdolávali překážkovou dráhu, vzájemně se přitom 

natáčeli, fotili, a pak vše poctivě vkládali na inter-
netové a facebookové stránky Hejtmanova pohá-
ru. Dramatický kroužek složil nejprve pokřik, ze 
kterého posléze vznikla celá sportovní hymna naší 
školy, další zase malovali či psali o našem zápolení. 
Plnili jsme jednu výzvu za druhou … a světe div se 
– nakonec jsme byli po zásluze odměněni – obsadi-
li jsme stříbrnou pozici ve Středočeském kraji.

A tak delegace z naší školy byla koncem září po-
zvána k slavnostnímu předání cen na Krajský úřad 
Středočeského kraje, kde převzala z rukou ná-
městka hejtmana Středočeského kraje odměny za 
2. místo v tomto téměř půlročním klání.

Všichni už se ve škole těšíme na další ročník této 
soutěže a na další výzvy, které si pro nás organizá-
toři v tomto zápolení připraví.

Žáci ZŠ a PrŠ Český Brod

Českobroďáci uspěli v Hejtmanově poháru

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016
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Začátek školního roku jsme si v Základní škole a Praktické škole zpestřili výletem do Jičína, města pohádky. 
Počasí nám přálo a my si užili krásný den plný zábavy.

Jak se už stalo v naší škole tradicí, začátek září ne-
znamená jen začátek školního roku, ale také výlet 
vlakem do Jičína. I letos se v Jičíně konal festival 
pohádky, tentokrát s podtitulem Cirk. Město bylo 
plné klaunů, šašků a hlavní podium připomína-
lo šapitó. Na mnoha stanovištích jsme si mohli 
vyzkoušet žonglování s míčky, točení obručí, hod 
na terč a další klaunské dovednosti. Ti statečnější 
z nás osedlali traktůrky nebo sekačky a absolvovali 
jízdu zručnosti.

Správný klaun je barevný a veselý, a tak jsme si i my 
nechali pomalovat obličeje. Místo žáků a žákyň tak 
měly paní učitelky Spidermany, duchy, víly, kytičky, 
tygříky i mimoně. Někteří z nás zhlédli i vystoupení 
Cirkusu Nostalgie a mohli se zapojit do her s prin-
cipálem. Náměstí bylo plné nejen stánků s perní-
kem, ledovou tříští a dalšími dobrotami, ale také 
rukodělných dílniček, kde jsme si vyrobili stoján-
ky z plechovek, klaunské masky či náramky. Mezi 
stánky se procházeli mimové, žongléři a jezdci na 
jednokolkách. Ti se snažili nenabourat do živých 
soch, které předváděly své nehybné umění, a vše 
doprovázel flašinetář s flašinetem, který většina 
z nás viděla poprvé v životě.

A protože v cirkuse se používá i oheň, stavili jsme 
se u jičínských hasičů na dni otevřených dveří, aby-
chom věděli, jak se správně chovat při požáru. Do-
konce jsme i zažili, jak to mají hasiči složité a co vše 

musí zvládnout při výjezdu k autonehodě. A jak 
rychlí musejí být! Ani ne za tři minuty byli z nádvoří 
pryč a pak už byly slyšet jen houkačky.

Den nám rychle utekl a byl čas na návrat domů. 
Cesta historickým motorovým vlakem nám uběhla 
celkem rychle, sdělovali jsme si zážitky a pospáva-
li. Na nádraží už na nás čekali rodiče a nestačili se 
divit, kdo to vystupuje z vlaku. No jo, úplně jsme 
zapomněli na naše pomalované obličeje. Tak zase 
za rok!

Velký dík patří panu Jaroslavu Jarošovi a jeho spo-
lupracovníkům, kteří nás každoročně do Jičína mi-
mořádným historickým vlakem dopraví.

Žáci I. třídy ZŠ a PrŠ Český Brod

Jičín – město pohádek

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016



28 Ze společnosti

V sobotu 10. září byl krásný slunečný den, jako stvořený pro slavnost, kterou na SOŠ v Liblicích vyvrcholil rok 
oslav. Rok 2016 je pro liblickou školu významný hned třikrát. Jednak uběhlo neuvěřitelných 130 let od jejího 
založení v roce 1886, kdy byla v Českém Brodě otevřena zimní hospodářská škola. Další jubileum se týká 
školní budovy v Liblicích, která byla slavnostně uvedena do provozu před 90 lety. Na tehdejší dobu šlo o jed-
nu z nejmodernějších škol nejen v první republice, ale i ve střední Evropě. Poslední výročí nesahá do daleké 
historie, ale o to je milejší. Letos uplynulo 25 let od navázání přátelství s partnerskou školou ve Francii.

Sobotní program startoval už v 9:00 slavnostním 
zahájením za účasti hejtmana Středočeského kraje 
Miloše Petery. Hejtman připomněl historickou úlo-
hu školy v oblasti zemědělského vzdělávání a po-
přál jí, aby i v budoucnu byla nedílnou součástí re-
gionálního školství. Poté se ujal slova ředitel školy 
Vladimír Bareš a nakonec pronesli zdravice vzácní 
hosté ze zahraničí. Z Francie přijeli kolegové z part-
nerské školy Lycée Agricol Mancy z města Lons-le-
Saunier z departmentu Jura a z Německa zástupci 
Berufsbildende Schulen z Halbesrstadtu ze spolko-
vé země Sasko-Anhaltsko.

Po slavnostním zahájení už naplno vypukl kulturní 
program moderovaný Zuzanou Bubílkovou. Na pó-
diu se střídaly různé hudební žánry a na své si tak 
přišly všechny věkové kategorie. Nejstarší účast-
níci si mohli společně zanotovat s dechovkou, pro 
mladší ročníky tu byl pop, folk a country, pro děti 
Maxíci i pestrý program, zajištěný Spolkem přátel 
obce Liblice.

Až do večera proudily do areálu školy davy návštěv-
níků, především absolventů školy, kteří na různých 
místech areálu uspořádali desítky třídních srazů. 
Kromě vzácných setkání a společných vzpomínek 
na ně čekaly zajímavé akce. Vedle pravidelných 
prohlídek budovy vedených ředitelem školy to byly 

retro expozice ve třídách s dobovým vybavením, 
které mapovaly např. vývoj projekční techniky od 
50. let do současnosti, historické obrazové výuko-
vé materiály, modely zemědělských strojů atd. 

K vidění byla výstava historických fotografií obcí 
Českobrodska z roku 1891 a dále filmový záznam 
majálesů v Českém Brodě z 60. let 20. století. Fo-
tografie i filmy byly objeveny v prostorách školy, 
pečlivě zrestaurovány, zdigitalizovány a uchovány 
pro další generace. Unikátní svědkové minulé doby 
tak symbolicky propojují bohatou historii liblické 
školy s její současností a zavazují ji do budoucnos-
ti. Dík za uspořádání důstojných oslav patří všem 
– současným i bývalým pedagogickým i nepedago-
gickým pracovníkům školy i studentům.

Marie Radiměřová

SOŠ Liblice slavila

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016



Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku 
a muzikál Mamma Mia!

2�Sport

Máme za sebou až nad míru úspěšný první říjnový víkend. Od pátku do neděle se bojovalo o ta nejvyšší 
umístění na mistrovství České republiky ve sportovním aerobiku.

V kategorii kadet ženy obsadila Terezka Strejčková 
krásné 10. místo a Sabinka Juránková se svým pre-
miérovým startem v této kategorii odvezla bronz. 
Kadetské trio Vanilla Ninja si svou nejlepší sestavu 
nechalo až na finále a nakonec se mohou radovat 
ze zlata. V juniorské kategorii žen bojovala Domča 
Herzánová, která se umístila na skvělém 5. místě 
a všem nám udělala neskutečnou radost svým vý-
konem a zlepšením od jara. Jen tak dál!

Ne nadarmo se naše juniorské trio jmenuje Super-
heroes, holky totiž i přes všechna zranění a kompli-
kace bojovaly jako lvice a i jim visí na krku ta nej-
cennější medaile, zlatá. Moc děkujeme všem, kteří 
nás podporují a drží nám palce. Oba naše týmy mají 
tedy titul mistryně ČR 2016. Teď už nezbývá nic, než 
jen dopilovat ty nejmenší detaily a udržet formu do 
mistrovství světa, které nás čeká na konci října.

Zatímco starší závodníci oddílu Corridoor bojo-
vali na MČR, mladší naděje našeho oddílu T. J. 
Sokol Český Brod se vydaly do Prahy na předsta-
vení Mamma Mia. Na letním soustředění jsme si 
vyzkoušeli několik choreografií na tyto líbivé a ne-
smrtelné písničky. Dětem se vlnění do rytmu skupi-

ny ABBA líbilo tak, že si je občas zopakujeme ještě 
teď, při pravidelných hodinách v sokolovně. A pro-
tože už si písničky broukáme všichni, nápad vyrazit 
na muzikál do Kongresového centra byl skvělý. Ne-
jenže jsme měli možnost podívat se na profesio-
nální výkony a inspirovat se k dalším novým chore-
ografiím, ale na konci nás čekalo velké překvapení. 
Po vylidnění Kongresového sálu se opona otevřela 
jen pro nás a my jsme měli možnost se vyfotit pří-
mo na jevišti s kulisami a především s představiteli 
hlavních postav muzikálu.

Eliška Strakošová a Tereza Tydlitátová

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016
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Po srpnovém mistrovství republiky dorostu se českobrodský nohejbalový klub ujal o víkendu 17. - 18. září 
také pořadatelství v ženské kategorii, což se vyplatilo. Šampionát dvojic i trojic žen ovládly po roce opět 
českobrodské hráčky. Pět ze šesti možných medailí totiž zůstaly doma. Stejně jako loni získal Český Brod 
všechny tři medaile ve dvojicích a dvě medaile v trojicích. Nyní už zbývá letošní sbírku doplnit jen o ligový 
titul, o který se Broďačky utkají 29. 10. v superfinále s Vršovicemi.

Mistrovství ČR dvojic žen
Na sobotní mistrovství dvojic dorazilo 24 týmů, 
které byly rozřazeny do osmi skupin. Do osmifiná-
le se tak probojovaly kromě třech českobrodských 
týmů také Litohlavy B, Nymburk A, Břve A i B a Ča-
kovice. Mezi čtyřku však Český Brod pustil už jen 
Nymburk A, který vzápětí z předních pozic vyřadil 
a medaile si rozdělila děvčata z Českého Brodu 
v tomto pořadí:

1.  TJ Slavoj Český Brod B (Cibulková, Červenková, 
Vokáčová)

2. TJ Slavoj Český Brod A (Bálková, Möglichová)
3.  TJ Slavoj Český Brod C (Chuchlová Martina, Blaž-

ková, Tymichová)

Mistrovství ČR trojic žen
Nedělního mistrovství trojic se zúčastnilo 18 se-
stav. Do vyřazovacích bojů ze skupin postoupily 
hráčky Českého Brodu A i B, Nymburka A, Břví 
A i B, Vršovic, Útěchova a prvoligového nováčka 
Čelákovic. V prvním semifinále na sebe bohužel 
narazily sestavy Českého Brodu. Druhé semifinále 
svedlo proti sobě Vršovice a Břve B. Do finále se 
výsledně probojoval Brod A a Břve B, kde česko-

brodské hráčky obhájily loňský titul až posledním 
možným bodem. Bronzovou medaili pak ukořistil 
Brod B vítězstvím nad Vršovicemi.

Konečné pořadí turnaje trojic:
1.  TJ Slavoj Český Brod A (Cibulková, Tymichová, 

Blažková)
2. TJ Sokol Břve B (Štenglová, Zachová, Kopecká)
3.  TJ Slavoj Český Brod B (Červenková, Bálková, 

Möglichová, Chuchlová)

Český Brod pořádá každý rok nejméně dvě mis-
trovství, takže díky zkušenostem byla organizace 
zvládnuta naprosto v pohodě. Obhájení loňských 
úspěchů je jen skvělým poděkováním všem z klubu 
a trochu nostalgickým rozloučením s hřištěm za ne-
mocnicí. Od příštího roku totiž najdete českobrod-
ské nohejbalisty na nových kurtech za sportovní 
halou, kde nyní probíhá mohutná rekonstrukce 
areálu a výstavba nohejbalových hřišť. 

Těšíme se na setkání s Vámi na jaře.

Oddíl nohejbalu Český Brod
foto: Michal Neměc

Českobrodské nohejbalistky na mistrovství republiky nezaváhaly

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016
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První neděle po posvícení je již tradičně vyhrazena Kutilce v pohybu. Pro děti příjemné odpoledne, pro 
peněženky rodičů vítaná změna neb vstupné je dobrovolné.

Letos tento termín padl na první říjnový víkend 
a tak jsme si přáli, aby vydrželo babí léto. Vydrželo 
do soboty. V neděli začaly padat první kapky a po-
hled z okna úplně nelákal. 

Ale děti nejsou z cukru, řeklo si správně mnoho 
z rodičů a vyrazili. I my, organizátoři, jsme se tro-
chu obávali, že budeme na Kutilce sami. Dorazilo 
téměř sto dětí a dalších sto dospělých. Paráda. 
Soutěžilo se, běhaly se překážkové dráhy, slalomy, 
házelo se vším možným, střílelo se z luku, stavěla 
se věž, procházela slepecká dráha, malovalo se... 
Postavili jsme všechny stany, takže i občasné minu-
tové přepršky jsme zvládli. 

Mažoretky se vytáhly skvělým vystoupením v krás-
ných nových kostýmech. Na závěr si děti užily di-
vadélko, tancovaly, tleskaly,….. Jen co herci řekli 
svoje „ahoj děti, tak zase příště“, začal opravdový 
„slejvák“. Ale to už nikomu nevadilo. 

Akce se povedla, za což děkujeme Městu Český 
Brod i České unii sportu, které nás podpořily fi-
nančně a také všem organizátorům – atletickému 
a nohejbalovému oddílu TJ Slavoj Český Brod, spol-
ku Leccos, skautům a našim dorostencům a dob-
rovolníkům.

Za SK Český Brod Iveta Librová

Kutilka v pohybu s příchutí deště

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016
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15. září 2016 se opět po prázdninách sešel klub sokolských seniorů.

Přesto, že bylo vedro, přišlo nás příjemných 10 čle-
nů. Dalším tématem povídání o tom, co se děje, 
když stárneme, byly v souvislosti s pohybovou 
aktivitou i činností mozku změny našich smyslů. 
Probrali jsme vzájemné postřehy, rady i nápady. 
Jeden ze smyslů a to hmat jsme si vyzkoušeli na zá-
bavném testu „Co to je?“ Pomocí hmatu bylo třeba 
zjistit, co se v kouzelných sáčcích nachází, správně 
a co nejpřesněji pojmenovat a zapsat. Co se na za-
čátku všem zdálo jako jednoduché, se ukázalo jako 
pěkný oříšek. Někdy bylo sice hmatem jasné, co to 
je, jak to vypadá, ale zase vázlo pojmenování. Mys-
lím, že jsme strávili příjemný a zajímavý podvečer 
a těšíme se na příště.

Ludmila Raková, místostarostka T. J. Sokol

Co nového v Klubu sokolských seniorů

Pro tentokrát se zcela výjimečně nebudu zabývat novinkami v naší sokolovně, a tak si například o naší 
opravené fasádě, rozběhlé výstavbě nového sportovního sálu, úžasné Noci sokoloven i o tom, jak zahájily 
činnost naše oddíly, přijďte přečíst na naše webové stránky www.sokolbrod.cz.

Chtěl bych vaši pozor-
nost obrátit k tragické 
události, která se ale 
týká nejen Sokolů, 
a od které v letošním 
roce uběhlo přesně tři 
čtvrtě století.

Z rozhodnutí zastupu-
jícího říšského protek-
tora Reinharda Heyd-
richa byla Česká obec 
sokolská rozpuštěna 
a její majetek úředně zabaven. Gestapo v noci ze 
7. na 8. října 1941 zatklo - takřka naráz - všechny 
sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, 
kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, 
deportováni do koncentračních táborů a naprostá 
většina z 5 000 zatčených se již na svá místa po 
skončení války nevrátila. Mezi ně patří i dědeček 
autora tohoto článku...

Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem proti čle-
nům Sokola v celé jeho více jak stopadesátileté 
historii a postihla především řadu jeho nejvyš-
ších představitelů, a tím i významných osobností 
celého národa, které - jak ukázal další vývoj naší 
společnosti - pak v jejích dalších osudových chví-
lích nenahraditelně chyběly. Cílem a smyslem této 
akce byla totální likvidace celého spolku. Říjnové 
události roku 1941 představují nejpočetnější zásah 
totalitní nacistické moci vedený proti skupině ob-
čanů dobrovolně se organizujících v jedné zájmové 
organizaci.

Proto je 8. říjen vyhlášen Českou obcí sokolskou 
„Památným dnem sokolstva“ a snahou ČOS je do-
sáhnout zařazení tohoto dne mezi významné dny 
České republiky.

Ing. Jaroslav Petrásek,
náčelník T. J. Sokol (s použitím materiálů ČOS)

8. říjen – Památný den sokolstva

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016



Turnaj v rapid šachu
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XIV. ročník otevřeného turnaje v rapid šachu „Český Brod 2016“se uskutečnil pod záštitou starosty města 
Bc. Jakuba Nekolného 17. září 2016 ve společenském sále hotelu Apeyron.

Hrálo se švýcarským systémem na 7 kol, tempem 
2 x 20 minut na partii s přidáváním 5 vteřin za tah. 
Pochvalu a poděkování si zaslouží pořadatelé z ša-
chového klubu Český Brod za hladký a bezproblé-
mový průběh soutěže. Poděkování patří také Měs-
tu Český Brod za podporu turnaje. Zúčastnilo se ho 
38 hráčů, mezi nimi jeden mezinárodní mistr a tři 
mistři FIDE.

Souboj o nejvyšší příčky v kvalitně obsazené sou-
těži byl vyrovnaný až do posledního kola. Vítězem 
se stal mistr FIDE Tomáš Vojta z TJ Spartak Vlašim 
před českobrodskými odchovanci, kandidáty mis-
tra Vítem Moravcem a Martinem Horákem, který 
získal i cenu pro nejlépe umístěného juniora. Oba 
jsou oporami A-družstva v Krajské soutěži, hrají 
také ligovou soutěž za Spartu Kutná Hora. V ka-
tegorii seniorů zvítězil Štefan Koper z ŠK Mahrla 
Praha, Jana Eretová z ŠK Klatovy byla nejlépe umís-
těnou ženou.

V hodnocení čtyřčlenných družstev dosáhl na pr-
venství tým TJ Spartak Vlašim.

Více o turnaji i činnosti šachového klubu se dozvíte 
na stránkách www.sachyceskybrod.cz.

Zuzana Koudelková a Ing. Zdeněk Chybný,
ŠK Český Brod

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016



Nábor Taekwon-Do ITF
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Jsme největší školou Taekwon-Do ITF v České republice a již tradičně pořádáme nábor nových studentů. 
První měsíc tréninků je zcela zdarma, přijď se podívat i ty!

Taekwon-do je moderní korejské bojové umění, 
které si dává za cíl všestranný rozvoj jeho studen-
tů po fyzické, psychické i morální stránce. Hlav-
ní morální zásady, kterými by se měl řídit každý 
taekwondista jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, 
sebeovládání a nezkrotný duch. V České republice 
se Taekwon-do cvičí od roku 1987 a je organizová-
no Českým svazem Taekwon-do ITF, jehož členem 
je i naše škola Ge-Baek Hosin Sool. Jako technický 
dohled zde působí mezinárodně uznávaný korejský 
velmistr HWANG HO-YONG, IX. dan.

Mimo sportovní stránku je kladen nemalý důraz 
na výuku umění sebeobrany. Naše činnost je za-
měřena především na mládež školního věku, ale 
členskou základnu tvoří i děti předškolního věku, 
senioři a dokonce i celé rodiny.

Tréninky probíhají vždy pod dohledem kvalifiko-
vaných učitelů. Standardem naší školy je vysoká 
kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční 
školné. Pravidelně pořádáme zkoušky na technic-
ké stupně, výukové semináře, soustředění, závody 
a nabízíme také individuální výuku.

Všichni zájemci o Taekwon-Do jsou srdečně zváni 
na tréninky, které pravidelně probíhají v Českém 
Brodě každý čtvrtek od 18.30 – 20.00 v TJ Sla-
voj, které vede Tomáš Komrska, IV. dan, mobil: 
+420 737 803 795.

Více informací o naší škole Ge-Baek Hosin Sool najde-
te na internetových stránkách www.tkd.cz, popřípa-
dě nás kontaktujte na e-mailové adrese: info@tkd.cz

Aneta Poklopová

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016



Z historie 37

V Podlipanském muzeu aktuálně probíhá výstava „Dávná touha cestovatelská“, mapující významné (i po-
zapomenuté) české cestovatele před slavným duem Hanzelka-Zikmund. Během příprav expozice se mi 
podařilo objevit i několik pozoruhodných dobrodruhů z Českobrodska. Jedním z nich byl František Kačírek 
a jeho život lze označit jakkoliv, ale rozhodně ne nudný či běžný.

František Kačírek (nar. 1893) byl rodákem z nedale-
kých Tismic. Po vychození zdejší školy se začal učit 
u stavitele Conka v Českém Brodě zedníkem a přes 
zimu pomáhal v českobrodském cukrovaru, kde zů-
stal až do roku 1914. Po vypuknutí 1. světové války 
byl odveden k dělostřelectvu a později ke kulomet-
nému oddílu v Salzburgu. Na frontě v Karpatech byl 
zajat a internován v kozácké orenburské oblasti. Po 
vypuknutí Velké říjnové socialistické revoluce ne-
vstoupil jako zapřisáhlý pacifista do Českosloven-
ských legií, ale vrátil se domů do Rakouska, ovšem 
záměrně v ruské uniformě a předstíral, že je ruský 
uprchlík. Proto už nebyl odveden do armády, ale 
jako zajatec se dostal do služby k sedlákovi Brut-
hansovi v Lovčicích u Čáslavi. Tato lest, za kterou 
by mu hrozil jistě trest smrti, nebyla prohlédnuta 
překvapivě až do konce války. Po ní se vrátil zpět 

do českobrodského cukrovaru, vstoupil do ČSSD 
a stal se dokonce starostou Dělnické tělovýchovné 
jednoty (DTJ) v Tismicích.

V roce 1925 odjel jako vařič cukru do Bulharska 
a roku 1927 odtud přes Kanárské ostrovy a Kapské 
město do Austrálie. Už na lodi se naučil základy an-
gličtiny, takže v Austrálii získal bez problémů místo 
– na plantážích sklízel kávu, bavlnu, nebo pomáhal, 
s čím bylo třeba. Z Austrálie po několika měsících 
odjel do Nové Kaledonie v Melanésii. Zde proces-
toval řadu oblastí, dokonce i ty, kde ještě přežíval 
kanibalismus. Strávil zde více než třicet let jako ma-
líř pokojů a natěrač. Teprve v roce 1961 se vrátil do 
Československa za svými sourozenci a známými, 
tentokrát přes USA.

PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D.

Z českobrodského cukrovaru mezi lidojedy

Českobrodský zpravodaj
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V prvním říjnovém týdnu se českobrodská městská knihovna již tradičně připojila k celostátní knihovnické 
akci Týden knihoven, pod heslem „Braňte knihu!“ proběhl letos jubilejní 20. ročník.

V pondělí 3. října dopoledne jsme zahájili cyklus 
malých pohádkových čtení a hraní pro děti MŠ 
Jak pan Zelený ztratil zelenou, každé říjnové pon-
dělí a čtvrtek navštíví naši knihovnu děti z některé 
mateřské školky z Českého Brodu nebo nejbližšího 
okolí a budeme společně objevovat barevný svět 
kolem nás. 

Úterní odpoledne 4. října patřilo našim nejmenším 
čtenářům, které jsme společně s jejich dospělým 
doprovodem pozvali na živé čtení s názvem Hou-
bový mužíček, Jak název napovídá, v knížkách jsme 
hledali pohádky, příběhy i básničky o houbách a le-
se, četli jsme si o hřibech, muchomůrkách i kuřát-
kách, nechyběly ani houbové hádanky a houbové 
obrázkové čtení. Kromě nezbytného mlsání se děti 
stihly naučit jednoduchou houbovou říkanku a do-
lepit červeným muchomůrkám jejich bílé puntíky, 
představili jsme si také dva dřevěné předměty, které 
svým tvarem připomínají houbu, a trochu jsme se 
potrápili hádáním, k čemu se asi mohou používat.

Ve středu 5. října probíhal Den otevřených dveří, 
na zájemce čekaly naše knihovnické kroniky a pro-
hlídka všech prostor knihovny, které jsou běžně 
pro veřejnost nepřístupné.

Čtvrteční podvečer 6. října přinesl další živé čtení 
pro dospělé čtenáře Číst nás baví: čteme pro Vás. 
O své čtenářské zážitky se s námi tentokrát podělil 
pan ředitel ZŠ Žitomířská Jiří Slavík a paní učitelka ZŠ 
Mukařov Barbora Budská,, jejich vystoupení jsme 
doplnili ochutnávkou horkých knižních novinek.

Od začátku října mohou čtenáři naší knihovny při 
práci na počítači využívat pohodlnějšího posezení 
u nových počítačových stolků, během října dojde ješ-
tě k výměně části starých a opotřebovaných knižních 
regálů za nové. Společně s novými tiskárnami pro 
výpůjční protokol, které jsou v provozu již od června, 
jsme nový mobiliář knihovny pořídili z dotace Stře-
dočeského Fondu kultury a obnovy památek.

Eva Vedralová, Městská knihovna Český Brod

Říjen ve znamení barev, hub a knih

Českobrodský zpravodaj
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Vybíráme z knižních novinek

Václav Šorel: Tvrz
Komiksový seriál Tvrz vycházel v letech 1980-1981 v časopise ABC, nakladatelství XYZ 
ho nyní vydává v beletristické podobě, s původními ilustracemi Františka Kobíka, stej-
ně jako před časem kultovní trilogii Vzpoura mozků. Název odkazuje k tvrzi v jihočeské 
Lásenici, dříve Hlásenici, která byla vypálena a srovnána se zemí bezprostředně před 
bitvou u Lipan. Nejednoznačná pověst o jejím zániku autora natolik zaujala, že hlavního 
hrdinu knihy, pilota Martina Hrubého, nechal propadnout v čase právě do 15. století, 
do období husitských válek.

Zuzana Pospíšilová: Knihovnické pohádky
Další svazek z volné řady tematických pohádkových příběhů, po mokrých, lesních, sportov-
ních, policejních, hasičských a záchranářských pohádkách jsou tu pohádky knihovnické, se 
kterými poznáte knihovnu tak, jak ji ještě neznáte. Seznámíte se se skřítky knihovníčky, 
vysvobodíte zakletou knihovnici, budete svědky toho, jak se z čarodějnice stane vášnivá 
čtenářka, a možná se dozvíte, jak vznikla první kniha. Vtipně ilustrovaná knížka vás určitě 
přesvědčí, že knížky jsou výborní kamarádi, se kterými nikdy nehrozí nuda...

Kompletní přehled nových knih za měsíc září 2016 je k dispozici v Městské knihovně 
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky

Roman Cílek: Skorzeny – život na hraně
Otto Skorzeny, elitní příslušník SS, Hitlerův osobní oblíbenec, specialista na nejtajnější 
operace a podle generála Eisenhowera „nejnebezpečnější muž Evropy“ se již během 
svého života stal záhadami opředenou legendou. Nové vydání knihy je doplněno o pová-
lečné období, kdy Skorzeny v různých částech světa splétal temnou pavučinu neonacis-
tických a protidemokratických intrik, zachycuje tak strhující příběh člověka, který svou 
nespornou odvahu a inteligenci za války i po válce nabídl do služeb zla.

Patrik Girgle: Vertigo
Literární debut autora, který se stal vítězem 21. ročníku Literární ceny Knižního klubu. 
Příběh se odehrává v devadesátých letech 20. století, v porevolučním šílenství, které au-
tor zpřítomňuje hovorovou řečí, sarkasmem a celkovou deziluzí. V té době dospívá hlavní 
hrdina Dušan, kolem něj letí roky možností, privatizací, ale i roky bankrotů a osobních 
tragédií. Někde na pomezí loudání se po světě, pití piva, poslouchání hudby, lovení ryb na 
pytlačku a sledování spolužaček se rodí jeho první velká láska. Jenže je jako kometa: zazá-
ří, oslní, způsobí závrať a pak zmizí, i když Dušana poznamenala na celý zbytek života...

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016



�0 Píšete nám

V České republice žije více než 480 tisíc cizinců. Tito lidé zde musí překonat mnoho bariér, než se jim podaří 
plnohodnotně zapojit do života naší společnosti. Naučit se jazyk, vyrovnat se s kulturními rozdíly či získat 
odpovídající zaměstnání, to jsou milníky, jejichž dosažení je pro cizince mnohdy nelehkým úkolem.

Centrum pro integraci cizinců, které má svoji po-
bočku také v Kolíně, pomáhá migrantům tyto ba-
riéry překonávat. Cizinci se na pracovníky tohoto 
pracoviště mohou obracet ve složitých situacích, 
které nejsou sami schopni vyřešit například kvůli 
jazykové bariéře, neznalosti právních předpisů či 
institucí v České republice. V rámci poradenství, jež 
je kolínskou pobočkou poskytováno, jsou cizincům 
předávány informace vedoucí k vyřešení těchto 
problémů. Poradenství se nejčastěji týká informací 
k pobytu v ČR, rodiny, zdravotní péče, hledání prá-
ce a pracovně-právní problematiky, bydlení, vzdě-
lávání a sociálního zabezpečení. 

Cizinci také mohou využívat dobrovolnický pro-
gram a kurzy češtiny, které tato organizace nabí-
zí. V rámci dobrovolnického programu se cizinci 
mohou individuálně setkávat s Čechy, kteří s nimi 
hovoří česky a seznamují je s českou společností. 
Centrum pro integraci cizinců spolu s dobrovolníky 
také pravidelně organizuje klubové aktivity, jež jsou 
zaměřeny na neformální setkávání Čechů a cizinců 
a navazování přirozených vztahů mezi těmito lidmi, 
kteří žijí ve stejné lokalitě. Jazykové kurzy češtiny 
pro cizince se v Kolíně uskutečňují 2x týdně a jsou 
pro začátečníky a mírně pokročilé. Kromě těchto 
pravidelných kurzů jsou dle aktuálních projektů or-
ganizace realizovány např. kurzy češtiny pro děti či 
jejich rodiče, popř. kurzy profesní češtiny.

V případě, že Vás informace o činnosti kolínské po-
bočky Centra pro integraci cizinců zaujaly, uvítáme, 
když se na nás obrátíte - velmi rádi Vám poskytne-
me více informací.

KONTAKT:

Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. 
www.cicpraha.org

Pracoviště Kolín: 
Zahradní 46, 281 02 Kolín 
tel.: 312 310 322, 774 866 838 
e-mail: kolin@cicpraha.org

Pracoviště Praha: 
Pernerova 32/10, 186 00 Praha 8 
tel.: 222 360 452 

Bc. Martina Čáslavová,
sociální pracovnice/pracovní poradce

Centrum pro integraci cizinců poskytuje služby pro cizince

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016
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po ádá

dne 26. 11. 2016 od 10.00 do 16.00 hod.
ve St ední odborné škole v Liblicích

   Dílni ky pro d ti i dosp lé:

výroba adventních v ne k

zdobení váno ních perní k  a cukroví 

možnost zakoupení r zných váno ních dekorací 

Vstupné dobrovolné 

V 17.30 pochod sv týlek se zvone ky od SOŠ a v 18.00 hodin rozsvícení strome ku  

 Ve Staré vsi „u zvoni ky“ 
Více informací na www.liblice.estranky.cz, záložka Spolek p átel obce Liblice nebo na facebooku spolku www.facebook.com/SpolekpratelobceLiblice  

Českobrodský zpravodaj
říjen 2016
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BENEFICE pro LECCOS 
aneb společenský večer s TICHOU AUKCÍ 

 
Přijďte LECCOS podpořit, LECCOS levně nakoupit, LECCOS pěkného si užít.  

Srdečně Vás zveme na pátý benefiční večer na podporu  
činnosti neziskové organizace LECCOS 

 
 

v pátek 25. 11. 2016 od 18 hodin 
v KD Svět, Krále Jiřího 32, Český Brod 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TICHÁ AUKCE jako zábavná společenská hra 
MALÁ VEŘEJNÁ DRAŽBA a další doprovodný program 

Bohaté občerstvení formou švédského stolu 
 

Cena vstupenky  200 Kč 
 

Objednávky vstupenek a dotazy 
Jana Popovičová, fundraiserka, tel.: 734 108 096, e-mail: darci@leccos.cz 

LECCOS, z. s., nám. Arnošta z Pardubic 31, 282 01 Český Brod 
 

Další informace o programu naleznete na: 

www.leccos.cz 
 
 
 



Českobrodský
ZPRAVODAJ

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

náklad: 3.100 ks
cena: zdarma – roznos do domu
lokality: Český Brod, Štolmíř, Liblice, Zahrady
distribuce: třetí týden v měsíci
formát: A5, průměrně 48 stran, plná barevnost

1/1
148 mm x 210 mm

2.479 Kč

1/2
138 mm x 100 mm

1.279 Kč

1/4
69 mm x 100 mm

659 Kč

1/8
69 mm x 50 mm

339 Kč

1/3
138 mm x 66 mm

879 Kč

KlaSICKá bloKoVá INZERCE

ExKlUZIVNÍ INZERCE

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

4.379 Kč
+25 % ceny inzerce
3.099 Kč
4.743 Kč (jednostranný)
6.231 Kč (oboustranný)
479 Kč

279 Kč
0,60 Kč/znak včetně mezery

PR ČláNKy
PR článek 1/2: 1.199 Kč
PR článek 1/1: 2.199 Kč
PR článek 2/1: 4.399 Kč

OStatNÍ
Váš inzerát

Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

zadní strana:
předposlední strana:

vklad vlastních materiálů:
vklad a tisk letáků A5:

logo na titulní straně:
odkaz na PR článek

na titulní straně:
řádková inzerce:

tEChNICKé PodMÍNKy INZERCE
• grafika musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být v poměru k danému rozměru
•  v případě celostránkové inzerce, kde bude tisk realizován až do krajů strany (tzv. na spad), vyžadujeme 

ořezové značky a spad minimálně 3 mm; texty a důležitá grafika musí být minimálně 3 mm od kraje
• veškeré obrazy/grafika musí být v barevném prostoru CMYK s rozlišením minimálně 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF a JPG (po dohodě i v jiných formátech např. AI, CDR)
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu

poslední aktualizace ceníku: 14. 6. 2016

Zajišťuje tiskárna Profi-tisk group s.r.o.
objednávky a dotazy směřujte na tyto kontakty:

+420 603 588 338, brejchova@profitisk.cz
www.profitisk.cz

Uzávěrky: 4. 1., 1. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6., 1. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12.
data expedice: 15. 1., 12. 2., 18. 3., 15. 4., 13. 5., 17. 6., 12. 8., 16. 9., 14. 10., 18. 11., 16. 12.



Stehlík Ji í
Tuklaty, Hlavní47
Tel. 723 614 889

Prodej a servis zahradní, lesní a stavební techniky zn. Husqvarna, GARDENA,
Partner, McCulloch, rozbrušovací pily, ezné kotou e na beton a ocel

STIHL OLEOMAC
VARI

BROUSÍME: et zy (na po kání), žací nože
zahradní n žky

kuchy ské nože kotou ové pily

OTEV ENO:
DUBEN- ÍJEN LISTOPAD-B EZEN E-mail: stehlik.zahradales@centrum.cz

Web: www.stehlik-zahradales.cz
Fcb: www.facebook.com/HusqvarnaTuklaty

www.autodoprava-hovorka.cz 
www.autoservis-hovorka.cz

Držitel certifikátu ISO 9001, 14001

Služby pro: osobní vozy I dodávkové 
vozy I nákladní vozy I přívěsy I návěsy I

zemědělskou technIku

SErVIS oSobNÍCH A užITKoVÝCH VoZŮ

provozovna HrADEŠÍN 145 (směr Doubek)
proVoZNÍ DobA: po – pá 8.00 – 18.00, So – 8.00 – 15.00

SErVIS: tel.: 602 313 343 AuToDoprAVA: tel.: 602 326 785

Servisní prohlídky | Výměna olejů | Oprava autoelektriky 
| Montáž zabezpečovacího zařízení | Montáž tažného 

zařízení | Výměna autoskel | Servis klimatizace | Oprava 
brzdových systémů | Příprava a provedení STK | Odta-
hová služba | Diagnostika elektrických systémů vozidel
| Měření podvozku 3D technologií | Náhradní vozidlo |

Přestavba vozidel pro autoškoly | Renovace světlometů

pNEuSErVIS pro oSobNÍ,
NáKlADNÍ, ZEměDělSKé A moTo

Kontejnery | Zemní 
práce | Demoliční 
a stavební práce 

| Deponie – prodej

Prodej PNEU | Prodej disků 
hlíníkových i plechových | Montáž, 
vyvážení, opravy pneu | Uskladnění 

letních i zimních pneumatik

69x100_standart_bez akci.indd   1 3.9.2016   21:33:46



M O N T Á Ž  -  V O D A  -  T O P E N Í  
P LY N  -  M Ě Ř E N Í  -  R E G U L A C E

S T R O J N Í  Č I Š T Ě N Í  K A N A L I Z A C E

S E R V I S  A  R E V I Z E  P LY N O V Ý C H  
K O T L Ů  V Š E C H  Z N A Č E K

mobil: 776 628 888      e-mail: info@fpinstal.cz      www.fpinstal.cz





Dentální hygiena
v Kozovazech

nabízí bělení zubů, pískování pigmentací, 
léčbu parodontózy, odstranění zubního 

kamene.

Ordinace MUDr. Profousová,
stomatologie – parodontologie,

Kozovazy I, 250 87 Mochov
tel.: 326 710 708

OPRAVÍME PORADÍME S:VYROBÍME

• Pergoly
• Zahradní domky
• Garážová stání
• Altány
• Houpa ky
• D tské 

proléza ky
• D ev né truhlíky 

a kv tiná e

• St echy a 
krovy

• Podlahy a 
obložení

• Okna a dve e

• Umíst ním
• Výb rem 

materiálu
• Designem
• Údržbou

Klu ov 145
eský Brod 282 01

+420 725 179 587
info@zahradyzedreva.cz
www.zahradyzedreva.cz

SUVOROVOVA 394, 282 01 ČESKÝ BROD
nebo volejte na telefonní čísla

321 622 475, 723 931 999

PRACOVNÍ DOBA:
Po-Pá    8.30 – 12.00

13.00 – 16.30
So    8.30 – 11.00

JiřiNA MARkOVá / Český BROD
NÁBYTEK

PRefeRuJeMe šiROký sORtiMeNt NáBytku

OD ČeskýCh VýROBCů zA ROzuMNé CeNy

Ing. Dana Pažoutová pořádá
seminář v Českém Brodě

Termín: 6. 11. 2016
Informace tel.: 321 620 274

ElEktronická
evIDence TržeB

na pasivní a aktivní linku.

www.zaplo.cz/kontakt/kariera





Uvažujete o výměně 
starého kotle na uhlí?
Dakon Vám nabízí léty 
osvědčený kotel DOR F
∎ velká násypná šachta pro pohodlné 

ruční přikládání shora
∎ stále stejné připojovací rozměry
∎ nezávislý na elektrické energii
∎ kotel 3. emisní třídy, který bude možné 

používat i po roce 2022

Kromě kotlů DOR F nabízí Dakon 
širokou nabídku automatických 
a pyrolytických kotlů.

Máte zájem o nový kotel Dakon?
Obraťte se na topenáře ve Vašem okolí:

S námi se 3. emisní 
třídy bát nemusíte

Tradiční ocelový kotel   
na hnědé uhlí DOR F

Josef Novák
Jeronýmova 555, Kolín 
Tel.: 602 352 813





Společnost JOKEY PRAHA CZ, s.r.o. je výrobcem plastových obalů s tradicí od roku 1968. Na čes-
kém trhu má 80% podíl v dodeji plastových obalů. Sídlo společnosti a výrobní závod, ve kterém 
pracuje více než 110 zaměstnanců, naleznete v Mochově.

KONTAKT: JOKEY PRAHA CZ, s.r.o., Personální oddělení – Tel.: 326 999 901, 702 150 145, e-mail: jana.liskova@jokey.com

ElEKTROmECHANiK
POžAduJEmE:

vzdělání: střední odborné s vyučením
(elektromechanik)
osvědčení: vyhláška č. 50 §5,6 
praxe výhodou ne podmínkou
vhodné i pro absolventy
dvousměnný provoz

NáPlň PRáCE:
oprava a údržba stojů, IML robotů
a stroj. zařízení
kontrola skrytých vad 
instalace strojů a stroj. zařízení, uvádění strojů 
do provozu
zavádění nové technologie do výroby
dokumentace provedených prací
informování vedení vstřikovny, oddělení kvality 
a přípravy výroby o dokončení opravy

Hledáme do týmu nové zaměstnance a to na pozice:

CO Vám NAbíZímE?
Zajímavé finanční ohodnocení, příplatky za směnný provoz 
(2.000 – 3.000 Kč), 13. mzda
Výkonnostní ohodnocení 4.000 – 6.000 Kč
(pro obsluhu lisů)
Kompletní zaškolení

Odměna za plnou docházku 5.000 Kč
5 týdnů dovolené 
Velice štědře dotované stravování
Poukazy na masáže, balíčky pro zaměstnance, 
jazykové kurzy

ObsluHA lisů (vhodné pro muže i ženy)

POžAduJEmE:
vzdělání ZŠ/SŠ 
3 směnný provoz
zodpovědný přístup k práci
týmová práce
důslednost, pozornost 
spolehlivost a samostatnost
manuální zručnost 

NáPlň PRáCE:
zajišťovat přísun barev dle výrobní zakázky 
doplňovat dráty do drátovaček 
vizuální kontrola výroby 
odběr výrobků ze stroje a balení podle zakázky 
přeprava kompletních palet
skenování palet při výstupní kontrole 
opatření balených výrobků etiketami





Žena 52 let, VŠ ped. přírod. směr hledá 
zaměstnání i mimo obor, možná práce 

z domova.

Mám také možnost k využití 100 m2

skladových nebo výrobních prostor. 
Spolehlivost.

Kontaktovat mě je možné
na tel. čísle 728 931 308 odpoledne i večer. 

Otevírací doba:
Po – So 9 – 18, Ne 9 – 13

Tel.: 736 765 346
www.zahradnictvilimuzy.cz

PODZIMNÍ PRODEJ! chryzantémy, astry, vřesy, macešky
dušičkové dekorace

!! Odvoz starého nábytku na skládku.
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.

Naložíme a odvezeme cokoliv.
Stěhování všeho druhu.

Volejte: 773 484 056

Hledáme pro tři začátečníky v Českém Brodě
UČITELE NĚMECKÉHO JAZYKA
do domácnosti, plat dohodou

vhodné pro studenty či důchodce
tel. 775 79 89 59

ZDE MŮŽE BÝT I VAŠE INZERCE
V Českém Brodě máme vlastní obchodní zástupkyni:

Dana Brejchová, tel.: + 420 603 588 338, 
e-mail: brejchova@profitisk.cz
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vepřovou kýtu bez kosti – 99 Kč/kg
vepřovou kotletu s kostí – 99 Kč/kg

vepřové koleno přední – 33 Kč/kg

PRODEJNA:
Husovo nám. 41
Český Brod
tel.: 321 622 376

ceny jsou platné od 24. 10. do 5. 11. 2016
na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:




